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INTRODUCCIÓ  

 

Estem en una situació en que l’alerta ambiental se situa cada vegada més en el 
centre de la necessària acció política. L’agricultura industrial te un gran efecte 
en l’escalfament global, ans al contrari l’agricultura pagesa refreda el planeta. 
Recuperar la Sobirania Alimentària, el control de la nostra alimentació, esdevé 
un acte central en la lluita per enfrontar l’emergència climàtica.  

A l’hora, el tema del dret a decidir-ho tot, inclòs la nostra alimentació, es manté 
com un anhel que genera lluites estructurals però també accions on començar 
a crear espais on exercir aquesta sobirania i/o resistència al canvi climàtic, 
encara que sigui parcial. Una organització com la Xarxa de Consum Solidari 
(XCS) que ha centrat la seva feina entorn a la Sobirania Alimentària, 
especialment en la seva visió des de la ciutat, és a dir com a consumidores de 
bens més que com a productores, veu aquesta situació com un repte i una 
oportunitat de col·locar la Sobirania Alimentària en aquests debats i en 
aquestes realitats transformadores.  

La XCS, conscient d’aquesta situació, continua treballant com anys enrere 
participant i enfortint plataformes socials al voltant del Dret a l’Alimentació i a 
favor de la Sobirania Alimentària, impulsant espais de debat, aquest any en 
clau de participar en els debats existents en els moviments socials de 
Catalunya. Continuem fent un esforç per analitzar la realitat del consum amb 
treballs d’investigacions i la seva publicació i difusió.  

En el terreny pràctic, on hem fet una aposta molt important per nous circuits 
curts de comercialització: els Mercats de Pagès, que es consoliden i creixen 
constituint-se en un espai d’educació en el consum responsable, suport a 
projectes agroecològics i recuperació de les places per activitats veïnals; una 
experiència d’èxit que no para de créixer. Completant aquestes activitats amb 
vendes directes d’un format més senzill que permeten arribar a més espais, a 
més veïns i veïnes  

Continuem feines d’impuls i promoció de menjadors escolars amb criteris 
agroecològics fent especial incidència en els aspectes educatius de l’espai de 
migdia També estem col·laborant en estendre el verd per la ciutat conreat per 
les veïnes. Treballem, cada vegada més, en experiències lligades a terreny que 
permetin ser experiències pilot exportables. I mantenint la nostra visió solidaria 
amb els altres pobles, recolzant propostes agroecològiques i d’incidència 
política a l’Equador, Bolívia i Senegal.  

Tota aquesta activitat en el marc d'unes finances sanejades: portem diversos 
anys ja amb un patrimoni net positiu que s'ha mantingut. 

 

La Junta 
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 

 

BOLIVIA 

Al llarg de 2019, el nostre treball a Bolívia ha mantingut la política dels anys precedents. 
Territorialment ens hem centrat a recolzar propostes a Cochabamba i La Paz. 

Si el territori d'actuació de la Xarxa de Consum Solidari és heterogeni (serra, vall i selva), el 
tipus d'intervencions que hem recolzat són molt concrets: es tracta de projectes que recolzen a 
organitzacions camperoles i indígenes per aprofitar el context de canvis polítics que, amb les 
seves contradiccions i limitacions, viu el país des de mitjan de la dècada passada. En aquest 
sentit, els esforços de la Xarxa de Consum Solidari s'han dirigit, d'una banda, a facilitar a 
moviments socials i indígenes la seva labor d'incidència política en temes agraris en aquest 
període. Per una altra, s’han dirigit a facilitar a organitzacions camperoles per a millorar el seu 
accés a mercats locals i al sistema de compres públiques municipals. 

 

Projectes en execució al 2019 

Enfortiment de l'agricultura camperola i indígena amb perspectiva de gènere i sobirania 
alimentària (Vila Vila, Cochabamba, Bolívia) 

Soci local: Aynisuyu 

Finançadors: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Agència Asturiana de Cooperació al 
Desenvolupament 

El projecte que s’està executant des de l’any 2016, i va acabar a principis de l’any 2019, intervé 
a 6 comunitats camperoles andines de població kitxwa que pateixen alts nivells d'inseguretat 
alimentària. El projecte ha contribuït en la millora de les condicions objectives perquè aquestes 
famílies desenvolupin capacitats productives, incrementin coneixements, enforteixin sistemes 
productius familiars i comunals, millorin i diversifiquin el seu sistema alimentari, iniciïn 
processos de transformació amb els excedents productius, s'incorporin i accedeixin al mercat 
local, i enforteixin les seves condicions i capacitats de lideratge i incidència política. Les 
propostes de millora de les condicions agràries es basen en principis agroecològics, dins de la 
línia de la sobirania alimentària, sense generar dependències de tecnologia forana. Hi 
participen famílies camperoles i indígenes com a receptores directes del projecte. Amb 
l'aplicació de l'estratègia de Passada de Cadena s'arriba a altres famílies receptores indirectes 
del projecte. 

 

Sobirania alimentària i sostenibilitat ambiental en el Municipi de La Paz, Bolívia 

Soci local: Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE) 

Finançadors: Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament 

A finals del 2019 ha iniciat aquest projecte a Bolívia, on les i els titulars de drets que habiten 
l'àrea peri urbana del macro districte de Hampaturi i de la Serranía de las Ánimas (macro 
districte Sud), tots dos adscrits al Municipi de La Paz, conceben el territori com un espai 
multifuncional al qual és inherent l'organització soci cultural del territori (des d'un enfocament de 
desenvolupament territorial i sostenible); en aquests territoris es fa fonamental visibilitzar les 
seves diverses funcions amb la finalitat d'introduir la perspectiva de la Sobirania Alimentària de 
la ciutat i els seus voltants així com de la conservació del paisatge i de les fonts secundàries 
d'aigua del municipi, ampliant els recursos i millorant la capacitat de resiliència enfront de 
l'actual procés de canvi climàtic. Des d'aquesta perspectiva, la proposta treballarà amb les 
productores i els productors pagesos de sis comunitats del macro districte rural de Hampaturi i 
dos barris del macro districte Sud (situats al peu de la Serranía de las Ánimas) amb la finalitat 
d'enfortir l'agricultura que es desenvolupa en aquestes zones mitjançant l'adopció d'eines que 
permetin una producció agroecològica sustentable. A més, s'instal·laran mòduls de recerca-
acció en les dues zones del projecte amb els quals es facilitaran processos de capacitació. 
També s'articularan accions amb les juntes veïnals, la unitat educativa, les organitzacions de 
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productores, consumidores i consumidors amb la finalitat de visibilitzar la importància 
d'aquestes zones rurals i peri urbanes en la planificació municipal, treballant per a la seva 
conservació. 

 

EQUADOR 

La Xarxa de Consum Solidari continua amb el seu treball d'enfortiment de les organitzacions 
socials de l'Equador, en un context econòmic caracteritzat per la crisi. S’ha viscut, durant 
aquest any 2019, una situació política convulsa amb protestes massives de la societat civil 
degudes a l’increment del preu del petroli.   

Per garantir el dret a l'alimentació de la població camperola, així com en la implementació del 
seu pla estratègic, seguim treballant al Cantó Cotacachi (Província d’Imbabura) amb la Unió 
d'Organitzacions Camperoles i Indígenes de Cotacachi (UNORCAC), amb la qual ja tenim un 
llarg recorregut realitzat. També a Cotacachi seguim recolzant a l'Assemblea d'Unitat Cantonal 
de Cotacachi (AUCC), enfortint la participació ciutadana, la formació local i, concretament 
l’apoderament de les dones i la defensa, promoció i garantia dels drets humans de les dones, 
processos liderats des de la Coordinació Cantonal de Dones de Cotacachi.  

D'altra banda, s’ha continuat al llarg de l’any 2019 amb la Fundació Terranueva, organització 
amb la qual la Xarxa de Consum Solidari fa anys que treballa. Amb aquesta organització hem 
iniciat el treball a Quito, recolzant actors de l'Economia Social i Solidària (ESS) local i les 
entitats municipals. 

 

Projectes en execució al 2019 

Enfortiment de l'economia popular i Solidària en el Districte Metropolità de Quito (any 2) 

Soci local: Fundació Terranueva 

Finançador: Ajuntament de Barcelona 

El projecte busca enfortir les capacitats tècniques, comercials i soci-organitzatives de xarxes 
d'Economia Popular i Solidària (EPS) de Quito, per millorar els seus esforços d'autogestió i per 
incidir en el disseny i execució de les polítiques públiques que els afecten, aprofitant els marcs 
legals i institucionals favorables a l'EPS vigents a Equador. Per a això es preveu accions de 
formació i capacitació a representants de les organitzacions que componen les xarxes d'EPS 
amb les que es treballarà, 
l'elaboració d'un diagnòstic 
participatiu sobre la situació de 
l'EPS a la ciutat, la realització de 
fires d'intercanvi de productes i 
serveis, així com accions 
d'incidència davant institucions 
municipals. 

Hi participaran directament 4 
xarxes d'EPS que agrupen més 
de 30 associacions i prop de 500 
socis i sòcies. A més, en tant 
s'assoleixi la incidència en 
algunes polítiques i programes, especialment en el camp de les compres públiques en aquest 
sector, es beneficiarà més de dos mil associacions d'EPS de la ciutat. 

Aquesta proposta dóna continuïtat al treball en col·laboració que la Fundació Terranueva i la 
Xarxa de Consum Solidari mantenen des de fa anys i que ha permès consolidar enfocaments 
compartits sobre desenvolupament local participatiu, Economia Popular i Solidària i enfortir 
actories socials locals, amb enfocament de defensa del Dret a la participació ciutadana. 
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Foment del desenvolupament territorial sostenible amb identitat mitjançant la 
implementació del pla de salvaguardes del patrimoni cultural de l'agrobiodiversitat del 
cantó Cotacachi (Província d’Imbabura). 

Socis locals: Unió d'Organitzacions Camperoles i Indígenes de Cotacachi (UNORCAC) i 
GAD Municipal de Cotacachi 

Finançador: Diputació de Barcelona 

Les comunitats del cantó de Cotacachi són dipositàries d'una gran riquesa en agrobiodiversitat i 
coneixements tradicionals producte d'una herència mil·lenària que ha estat, és i serà el suport 
de vida i identitat. Les comunitats han presentat un manifest perquè es declari al cantó 
patrimoni cultural de agrobiodiversitat.  

El municipi de Cotacachi té les competències per a aquest tipus de declaratòries i amb el 
projecte es recolzarà al municipi per dur a terme la declaratòria amb l'elaboració i aprovació de 
l'ordenança i del pla de salvaguardes. Es contribuirà a conservar i posar en valor aquests actius 
patrimonials com a estratègia per defensar els drets col·lectius en l'àmbit econòmic, social i 
cultural de les comunitats del cantó de Cotacachi. 

 

Teixint camins: Una construcció col·lectiva per una cultura de pau amb enfocament de 
gènere i interculturalitat en el Cantó Cotacachi. 

Soci local: Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi 

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

El projecte va dirigit a la promoció dels drets de les dones a una vida lliure de violències, 
concretament a les dones de l'àmbit rural i urbà de les quatre zones del cantó Cotacachi: 
Urbana, Andina, Intag-Manduriacos i Golondrinas. 

La contrapart del projecte és l'Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi, sistema de 
participació cantonal que aglutina, entre altres, les organitzacions de dones i joves del cantó i 
que, a més, treballa per a l'enfortiment de capacitats tècniques, organitzatives i d'incidència de 
les organitzacions que formen part (coordinadora de dones, joves, federació de barris i comitès 
intersectorials). 

La identificació i formulació del projecte s'ha realitzat sota la premissa que la violència física o 
psicològica exercida sobre les dones limiten la seva autonomia i participació política, i les 
encadenen a un cercle viciós d'injustícia i de vulneració del dret que tenen a una vida lliure de 
violència. 

El projecte té com a objectius contribuir a l'enfortiment de les organitzacions de dones en la 
seva agenda política per a la prevenció, atenció i desenvolupament d'accions que promoguin 
l'eliminació de la violència de gènere en el Cantó Cotacachi, reflectida en el seu objectiu 
específic a través d'enfortir la incidència de les organitzacions de dones per a la transformació 
de les relacions de desigualtat, discriminació i violència de gènere a partir de l'apoderament i 
lideratge pro positiu de i des de les dones indígenes, afrodescendents i mestisses. 

S'abordarà a través de l'activa participació de les coordinadores de Dones Intag-Manduriacos, 
Coordinadora de Dones Urbanes, Comitè Central de Dones UNORCAC, Dones dels Barris 
Urbans i Dones de Golondrinas, generant participació i veedoria social que donin lloc a una 
cultura de pau i la seva promoció en l'exercici i restitució de drets humans de les dones 
diverses del cantó Cotacachi, a través d'aprofundir l'articulació, coordinació i vinculacions entre 
actors (govern local, sistema de justícia i organitzacions de dones i joves), tenint en compte les 
seves necessitats particulars i d'acord a la seva pertinença cultural. 

 

Seguretat Alimentària i econòmica de les dones en comunitats indígenes de Cotacachi. 

Soci local: Unió d'Organitzacions Camperoles i Indígenes de Cotacachi (UNORCAC) 

Finançador: Ajuntament de Sant Cugat 

Les comunitats indígenes del cantó Cotacachi, assentades a la regió andina de l'Equador, es 
troben en el denominat mapa de la pobresa amb indicadors que el situen com a zona d'alta 
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marginalitat: pobresa en un 72,7% i indigència, en un 44,3% de la població, això és producte de 
causes estructurals històriques comunes a la serra equatoriana, com són la iniquitat en la 
distribució de la terra i l'aigua, la mitjana de tinença de terra en les comunitats és menor a 0,5 
ha. per família i en la seva majoria no tenen aigua de reg; això és greu ja que les famílies han 
estat ancestralment agricultores i propietàries d'una riquesa d'agro biodiversitat abundant, 
veuen limitada la seva 
possibilitats de subsistència 
en les comunitats veient-se 
obligades a migrar fora 
d'elles, especialment 
homes, a la recerca de 
fonts d'ingressos 
econòmics. Aquest 
fenomen ha fet que 
existeixi un procés de 
desintegració familiar 
recaient la responsabilitat 
de les activitats agrícoles 
en les dones i nens, una 
pèrdua de la identitat 
cultural, abandó de 
l'activitat agrícola, canvis en 
els patrons alimentaris, 
inseguretat alimentària i 
desnutrició. 

Aquest projecte té com a objectiu general garantir la seguretat alimentària i econòmica de les 
famílies de les comunitats indígenes del cantó Cotacachi mitjançant la participació equitativa 
dels membres de les famílies i el foment d'una producció agroecològica diversificada per a això 
es proposa implementar parcel·les agroecològiques diversificades per a millorar 
l'autoproveïment d'aliments i generar excedents per a la comercialització pagesa i incrementar 
els ingressos econòmics. Com a components de les parcel·les agroecològiques es tecnificarà 
la criança d'animals menors com cuyes i chanchos per a això es construiran petites chancheras 
i corrals de cuyes, dotació d'animals de millors condicions genètiques i els inputs alimentaris i 
veterinaris per a la producció, així mateix s'implementarà plantacions d'espècies fruiteres i 
cultius natius complementats amb espècies forestals per a la protecció de sòls, aquest suport a 
la producció estarà acompanyat d'un procés de capacitació tècnica a les famílies participants i 
a les comunitats en general. Un altre resultat que es proposa és millorar la infraestructura de 
comercialització existent per a donar cabuda a les productores. Es realitzen esdeveniments 
d'intercanvis d'experiències de producció agroecològica i de comercialització pagesa amb la 
participació d'organitzacions pageses nacionals. 

 

SENEGAL 

Al llarg d'aquest any s'ha continuat consolidant el treball que la Xarxa de Consum Solidari està 
realitzant al Senegal des de l'any 2010, concretament a les regions de Ziguinchor i Kolda (regió 
natural de la Casamance) i, a la ciutat de Dakar. 

La XCS treballa al Senegal principalment en els sectors de: 

1. La promoció del desenvolupament rural basat en la sobirania alimentaria  

2. La promoció de la governança local i la participació i control ciutadà  

3. La promoció dels drets de les dones  

A la regió de Ziguinchor, amb USOFORAL i ECAF com a contraparts locals, se segueix 
desplegant l'estratègia de treball entorn a tres eixos: 

 El recolzament a l’emprenedoria femenina  

 La promoció d’una ciutadania responsable i conscient: la participació i el control ciutadà 

 L’enfortiment de la governança democràtica local  
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A la regió de Kolda, amb l’Agència Regional de Desenvolupament (ARD), les accions se 
centren en: 

 L’apoderament polític, econòmic i social de les dones que incideix directament en una 
millora de les condicions de vida familiars  

 La millora de la sobirania alimentària com a eina per a garantir la seguretat alimentària 
de la població 

Finalment, a la ciutat de Dakar, amb el Réseau Siggil Jigéen i l’Associació de Juristes 
Senegaleses (AJS) com a contraparts locals, es treballa directament amb diferents districtes de 
la ciutat per tal de : 

 Promoure l’emprenedoria femenina des d’una perspectiva d’economia social i solidària 

 Promoció de la governança democràtica local 

 Protecció dels drets de les dones 

 

Projectes en execució al 2019 

Apoderament de les dones de la regió de Kolda, Senegal, per avançar en la consolidació 
de la defensa, garantia i exercici dels seus drets humans. 

Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Kolda (ARD/K) 

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 

El programa, de 24 mesos de durada, vol contribuir a l'apoderament de les dones de la regió de 
Kolda per avançar en la consolidació de la defensa, garantia i exercici dels seus drets polítics, 
econòmics, socials, culturals i a una vida lliure de violències. Això es realitza mitjançant la 
promoció dels drets de les dones mitjançant el reforç del moviment associatiu i les associacions 
civils a través de 4 eixos: (1) creació d'una xarxa operacional capaç de defensar els drets i 
interessos de les dones, (2 ) promoció dels mecanismes d'accés a la informació jurídica, a 
l'acompanyament i a la visibilització de les violències de gènere, (3) reforç de l'autonomia 
econòmica de les dones per tal de millorar els ingressos familiars i garantir el seu protagonisme 
en la defensa dels seus drets, i ( 4) participació efectiva dels actors i actrius del programa. 
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Contribució a l’apoderament i a la promoció de les iniciatives productives de les dones 

Soci local: USOFORAL i ECAF 

Finançador: Ajuntament de Barcelona 

El projecte s’ha desenvolupat durant 12 mesos a la ciutat de Ziguinchor amb l’objectiu de 
millorar el teixit productiu, les capacitats d’emprenedoria i la diversificació d'iniciatives 
econòmiques sostenibles de i des de les dones amb l’objectiu per tal de contribuir al 
desenvolupament econòmic local amb perspectiva de gènere. 

Per aconseguir-ho, s’han seguit 4 eixos estratègics: (1) augment de la mobilització social i la 
capacitat d’incidència de les organitzacions femenines i de l’emprenedoria femenina davant les 
autoritats públiques, (2) reforç de les capacitats tècniques i d’emprenedoria social de 3 GIE-
Grups d’Interès Econòmic en els sectors de la saboneria, la restauració i la transformació de 
cereals, (3) augment de les capacitats productives dels 3 GIE i, (4) millora de les capacitats 
organitzatives, de gestió de projectes i recerca de finançament de les organitzacions sòcies, 
USOFORAL i ECAF. 

L’actuació queda emmarcada dins del Pla d’Inversió Comunal de Ziguinchor, document 
estratègic de planificació urbana i de política local del municipi. 

Les contraparts encarregades d’executar el programa són USOFORAL i ECAF, organitzacions 
amb un important discurs feminista i llarga experiència acompanyant a les organitzacions de 
dones a nivell de la regió de Ziguinchor, les quals han participat activament tant en la 
identificació com en la formulació del projecte. 

Millora de la governança local i la gestió municipal al districte de Médina, Dakar 

Soci local: Réseau Siggil Jigéen 

Finançador: Ajuntament de Barcelona  

El projecte s’emmarca en el procés iniciat durant lels anys 2014, 2015 i 2016 a Médina, ciutat 
de Dakar, i pretén aconseguir la millora de la governança local i la gestió municipal de la ciutat 
de Dakar a partir del treball al districte de Médina. El projecte ha previst, per aconseguir-ho, 1) 

la millora de la representativitat 
de les dones en els espais de 
participació i presa de decisions i, 
2) enfortir els espais de 
participació i d’interlocució entre 
la municipalitat, les organitzacions 
de base i la ciutadania. El 
projecte ha previst accions de 
formació i capacitació que millorin 
el coneixement, i activitats 
d’acompanyament a la posada en 
marxa de plans d’acció concrets 
que millorin i ofereixin els 
instruments necessaris per 
exercir els drets i respondre a les 
obligacions. El projecte es dirigeix 

a titulars d’obligacions, els serveis tècnics dels districtes i els/les electes locals, i als titulars de 
responsabilitats, les organitzacions de base i ciutadania organitzada per tal disposin dels 
instruments necessaris per exigir l’acompliment dels drets, i permetre la participació activa i 
efectiva de la ciutadania en els afers de l’administració local. 

 

Enfortint la governança metropolitana a tres barris de la ciutat de Ziguinchor a través de 
la implicació activa de nois i noies joves com a col·lectius vulnerables 

Soci local: USOFORAL i ECAF 

Finançador: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) 

L’objectiu general del projecte és enfortir la governança democràtica de la ciutat de Ziguinchor 
a través de la implicació activa de nois i noies joves com a col·lectius vulnerables. Per a fer-ho, 
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es vol incidir a traves de l’objectiu específic de reforçar la capacitat d’incidència política i social 
de les Associacions de Joves i els Delegats de Barri amb un enfocament de gènere i drets 
humans, a través de dos eixos: (R1) Vulgaritzar continguts sobre gènere, VBG i drets humans 
de les dones amb titulars de drets i de responsabilitats dels barris de Kenya, Castor i Néma, per 
tal de que s’adoptin intervencions basades en la no discriminació i que les noies de les 
Associacions puguin ocupar llocs de més responsabilitat dins de les mateixes; i (R2) Crear un 
teixit associatiu de joves sòlid als barris de Kenya, Castor i Néma reforçant les capacitats de 
generació d’ingressos i lideratge . 

El projecte s’ha dut a terme per USOFORAL i ECAF amb el suport tècnic de XCS, i ha implicat 
a dos col·lectius de joves: ASCE i el Consell Regional de Joventut, així com a delegats i 
autoritats tradicionals de tres barris de la ciutat de Ziguinchor. 
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Cofinançadors que han recolzat les nostres intervencions de cooperació 

 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament  

Diputació de Barcelona 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Ajuntament de Barcelona – Direcció de Justícia Global i Cooperació Internacional 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Ayuntamiento de Xixón 
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EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT 

 

La Xarxa de Consum Solidari incentiva la participació ciutadana en diversos camps i formes, 
sempre orientats a assolir la pràctica d’un consum responsable i a construir la sobirania 
alimentària, entesa com el dret dels pobles d'arreu del món a decidir què mengen i com ho 
produeixen i ho comercialitzen. 

En Educació al Desenvolupament, les accions de XCS tenen com a objectiu sensibilitzar i 
formar la població catalana en el tema del consum solidari, sostenible i responsable. És 
membre de la Xarxa d'Economia Solidaria (XES). I en l’àmbit de l’Acció Política, treballem 
sobretot en aspectes per contrarestar l'Emergència Climàtica. 

Entre tota aquesta feina destaca la implementació de circuits curts, punt bàsic en la concepció 
de sobirania alimentaria; s’entén com a circuits curts aquells on el valor afegit va i està controlat 
pels petits productors, els productes recorren pocs kilòmetres i respecten les temporades, i el 
model productiu respecte la natura, evita inputs llunyans, nocius i contaminants. És adir, un 
model de distribució acord amb una visió de sobirania alimentaria i que potencia una agricultura 
que refreda la terra. Ens centrem en aquells models de circuit curts amb major impacte i que es 
dirigeixen al gran públic: menjadors escolars controlats per la pròpia comunitat educativa i els 
Mercats de Pagès. 

Entenem per consum ecològicament harmoniós aquell que redueix la despesa energètica i de 
materials al mínim i facilita que aquesta es faci respectant els cicles naturals. Els principis d'una 
agricultura en harmonia amb la natura estan recollits en la visió agroecològica  

Entenem per equitat i comerç socialment just aquell que permet viure dignament a tots els 
participants en la cadena de valor d'un producte retribuint equitativament a cadascú segons la 
seva aportació i sense cap discriminació per raó de gènere, origen o ètnia.  

Donem especial importància al repartiment equitatiu de la feina en aquells aspectes del consum 
que tradicionalment han estat associats a una discriminació de gènere (tasques reproductives). 

Reivindiquem la equitat intergeneracional, considerant inacceptable que els costos del nostre 
consum actual els hagin de patir les generacions futures. 

Tenint en compte les diferents característiques dels productes i dels ecosistemes defensem 
que la distancia quilomètrica recorreguda pels diferents productes, inputs i subproductes que 
participen en el seu cicle de vida sigui la mínima imprescindible. 

 

Projectes més destacats realitzats en l'àmbit de l'educació per al 
desenvolupament: 

Fem Plaça II. Consolidació dels Mercats de Pagès a Barcelona. 

Finançador: Ajuntament de Barcelona – Programa de Subvencions per a l’Impuls 
socioeconòmic del territori 

Els Mercats de Pagès organitzats per la Xarxa de Consum Solidari (XCS) es van iniciar al barri 
de la Rivera (Plaça San Agustí Vell) l’any 2007 amb l’objectiu de promoure el consum 
responsable de productes ecològics, de proximitat i de Km 0 a l’espai públic de Barcelona. 
L’èxit inicial de la proposta  i la bona rebuda per part de la ciutadania barcelonina de seguida va 
propiciar una ampliació progressiva del número de mercats i de les  periodicitats i actualment la 
XCS organitza 3 mercats setmanals als barris de l’Eixample Esquerra, Fort Pienc i Guinardó  i 
un mercat quinzenal al barri de Sants. També, la XCS organitza 3 Mercadets (espais més petits 
i amb menys productores) de periodicitat setmanal a Ciutat Vella, Casal de Joves Queix i a 
l’Espai Veïnal Calàbria 66.  

La principal finalitat dels Mercats de Pagès i Mercadets és promoure el consum responsable de 
productes ecològics, de proximitat i de Km 0 a l’espai públic de Barcelona, tot apropant als 
productors i consumidors i contribuint a la construcció de la sobirania alimentaria. Igualment, 
aquests espais han esdevingut punts de trobada veïnal on es promouen i dinamitzen accions 
de l’economia social i solidaria (ESS), accions comunitàries reivindicatives i espais de 
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celebració. Els Mercats de Pagès i Mercadets han esdevingut, per tant, uns interessants espais 
de trobada entre productors/es agroecològics (actualment, més de 20 cooperatives i 
organitzacions de producció) i la ciutadania barcelonina, i en espais d’interrelació, difusió i 
sensibilització de les lluites veïnals, on es promouen noves formes de consum crític i 
sostenible. 

 

Aquesta proposta busca consolidar els Mercats de Pagès i Mercadets organitzats per la XCS, 
completar l’actual oferta d’activitats inserides en aquests espais i promoure noves 
col·laboracions amb entitats veïnals per tal d’establir espais d’interrelació que promoguin la 
sobirania alimentaria, la promoció de l’ESS, el feminisme i el consum crític i responsable. Per 
fer-ho, es proposen les següents accions dins l’espai dels Mercats de Pagès i Mercadets: 

- Implementació de “l’espai Tastem”: aquesta activitat gastronòmica està destinada oferir tapes 
elaborades amb productes ecològics que es troben als Mercats de Pagès. Aquesta activitat es 
durà a terme en col·laboració de les següents entitats veïnals: 

 Fort Pienc (Remoure) 

 Guinardó (Restaurant ecològic cooperatiu) 

 Esquerra Eixample (Bars i entitats del barri) 

 Sants (Arcadia) 

- Dinamització de l’espai infantil: es pretén la creació d’un espai infantil (actualment ja s’està 
fent) on hi hagi joguines i altres materials per tal que els infants puguin jugar. En aquest sentit, 
es busquen noves maneres  d’utilització de l’espai públic per part dels ciutadans de menys 
edat. 

- Promoció d’accions comunitàries: com ja es venen fent, es continuaran promovent accions 
comunitàries veïnals (festa major, Nadal, festes escolars, festa de la primavera) i reivindicatives 
amb entitats del barri.  

- Implementació de punts de recollida als 4 Mercadets de comandes virtuals per a socis de la 
XCS. 

- El Mercat de Pagès de Sants canviarà la seva periodicitat de quinzenal a setmanal. 

- S’ampliarà l’actual oferta de Mercadets de 3 a 4. El nou Mercadet es realitzarà també de 
manera setmanal al barri del Guinardó, al carrer Garrotxa. 

 

Dret a l'Alimentació i consum crític des de la igualtat de gènere 

Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 

L'alimentació, en els seus múltiples processos (producció, transformació, elaboració i consum) 
està travessada per biaixos que generen i/o són resultat de inequitat de gènere: consum 
diferenciat, divisió sexual del treball, diferent valoració social de les labors masculinitzades i 
feminitzades, preses de decisió sobre quines, com i quan es produeix i consumeix, elaboració i 
comercialització de productes específics per la dona que consolida arquetips, etc. I aquest 
tema és especialment important perquè afecta a dos Drets reconeguts: els de la Dona i el de 
l'Alimentació. 

El projecte ha enfortit aquesta doble perspectiva de Drets en diferents espais i agents amb 
responsabilitat en l'àmbit de l'alimentació i la educació en gènere: a) sector educatiu pre-
universitari, amb accions de formació de docents de secundària, batxillerat i formació 
professional; b) sector universitari que treballa en alimentació, introduint aquests temes en la 
recerca i docència acadèmica; c) sector de la cooperació mitjançant accions de formació, 
d'anàlisi i debat; i d) generant materials per a la difusió/sensibilització. 

Cal destacar que el projecte ha treballat en aquests àmbits des de la Sobirania Alimentària, 
paradigma que analitza l’alimentació des d’una perspectiva de Drets (la Xarxa forma part de 
Plataforma Rural, part de La Vía Campesina a l’Estat espanyol, així com de la Assemblea per 
la Sobirania Alimentària de Catalunya - ASAC). Això permetrà fugir de visions assitencialistes 
molt comuns a l’hora d’intervenir sobre deficiència alimentària tant al Sud com al Nord. 
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El projecte ha comptat amb la col·laboració de diferents agents/entitats no ONGD, però que 
treballen en temes relacionats amb els Drets de la Dona i l'Alimentació: l’Observatori de 
l'Alimentació (ODELA) de la Universitat de Barcelona; la Marxa Mundial de les Dones; les 
oficines de cooperació de les Universitats (públiques) de Lleida, Girona, Rovira i Virgili 
(Tarragona) i Pompeu Fabra (Barcelona); i la Universitat Oberta de Catalunya. 

 

Activitats de divulgació del consum responsable als Mercats de Pagès 

Finançador: Ajuntament de Barcelona – Consum 

Els Mercats de Pagès és una proposta amb continuïtat des de fa anys. La finalitat dels Mercats 
és oferir espais de trobada entre productors/es camperols ecològics (actualment, més de 24 

cooperatives i organitzacions de producció) i la 
ciutadania, alhora que es generen i consoliden 
noves formes de consum més sostenibles i 
s'estructura la ciutat amb l'espai agrari/rural 
que ho envolta.  

El projecte recolza la realització de tallers de 
formació i sensibilització a la ciutadania a 
través dels quals els diferents actors 
(cooperatives, productors, organitzacions) que 
participen als Mercats, i que ofereixen 
experiències i coneixements. 

 

 

Altres accions: 

Mercats de Pagès 

Des de setembre de 2013 es realitzen els Mercats de Pagès a 
Barcelona. Estan coordinats per la Xarxa de Consum Solidari, 
amb la participació d’entitats dels barris on es fan. Hi participen 
productores del País i es presenten també productes de 
Comerç Just. Paral·lelament als Mercats s'organitzen activitats 
i tallers sobre temes relacionats amb l'alimentació i el consum 
crític.  

Inicialment es tractava només d'una Fira-Mercat de productors 
i productores locals i productes de Comerç Just produïts i 
comercialitzats sota els principis de la sobirania alimentària que se celebrava cada tercer 
dissabte de mes a la Plaça Sant Agustí Vell (Ciutat Vella). Poc temps després aquest Mercat 
mensual es va començar a realitzar també en l'Esquerra de l'Eixample (Espai Germanetes), en 
aquest cas en coordinació amb entitats de barri com l’Associació de Veïns de l’Esquerra de 
l’Eixample, Recreant Cruïlles i ASSEE, i l’any 2016 es va iniciar un tercer, a la Dreta de 

l'Eixample, a l’espai del Fort Pienc. A causa 
de l'èxit dels Mercats, avui dia comptem amb 
Mercats de Pagès també als barris de Sants 
i Guinardó; tots, menys el de Sants, 
setmanals. 

Després de les negociacions amb el districte 
de Sants – Montjuic el Mercat de Pagès de 
Sants va canviar la seva ubicació a Rambla 
de Brasil cantonada carrer de Sants on ha 
tingut una molt bona rebuda del veïnat.  

Per a complementar el servei al veïnatge 
s’han obert tres nous canals, aquesta 
vegada entre setmanals, de distribució de 
producte agroecològic. “Directe de Pagès” 
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és un format reduït de Mercat amb només un pagès (Can Tria Ecològic) i productes de comerç 
just. Es fa setmanalment a: 

 Ciutat Vella (Pl. Sant Agustí Vell), tots els dijous 

 Eixample Esquerra (Jardins de Montserrat Roig), tots els dijous, amb col·laboració de 
Espai Jove Casal Queix 

 Sant Antoni (Calàbria 66), tots els dimarts, amb col·laboració d’Espai Veïnal Calàbria 
66. 

Els Mercats volen permetre a la població barcelonina adquirir i consumir productes alimentaris 
ecològics, però també amb valor social, i donar a conèixer la sobirania alimentària com a 
principi per canviar lògiques de consum cap a hàbits més sostenibles. 

Els Mercats i les accions que en ells es realitzen han rebut el suport de l'Ajuntament de 
Barcelona i de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. 

 

Importació i distribució de Comerç Just 

Al llarg de tot l'any passat vam sentir com ens precipitàvem en 
una nova crisi general i global; alguna cosa que va molt més 
allà de “l'econòmic”... Ho constatem tots en pròpia carn, en el 
mirall de les nostres amigues i amics i contraparts... i en cada 
carrer de les nostres ciutats i pobles. 

Des de la fundació de la Xarxa de Consum Solidari en el 96, no 
és la primera vegada que enfrontem situacions com aquesta, ni 
serà l'última. 

Vam decidir encarar aquesta crisi, apuntant les seves 
especificitats, però reafirmant algunes de les línies que 
defineixen la identitat de la nostra proposta: 

- L'activisme en el consum crític. 

- La defensa de la comercialització (dins de la nostra idea de “comerç just”) com una peça molt 
important d'un procés integral que veu al petit productor pagès -del sud del món i d'aquí- com a 
protagonista i responsable de les decisions sobre què produir i com. 

- Exercint la màxima transparència en tota la cadena comercial i enfortint una xarxa de punts de 
venda, cooperatives i grups de consum lligats al territori. 

Tractem de concretar-ho en el nostre treball quotidià: 

Fent present, des de la mateixa promoció i venda de cada producte, els nostres criteris. Ho 
vam fer en l’etiquetatge, en la publicitat i en la presència en mercats i activitats de 
conscienciació.  

Creiem poder afirmar amb orgull que hem aconseguit mantenir, al llarg de tot aquest temps, 
bones relacions comercials amb petites productores de Catalunya, compromeses amb un 
treball solidari i d'altíssima qualitat, així com reforcem els acords comercials amb les 
cooperatives de productores de l'Equador, Cuba, República Dominicana i Colòmbia. 

Vam mantenir i vam enfortir totes les àrees comercials tradicionals, destacant els productes 
alimentaris com el cafè, la panela, la xocolata, el té, etc. També vam 
mantenir la venda de productes d'higiene de la llar. 

I, finalment, recentment iniciem la importació de Café Méjico 
SONRISA, elaborat per les cooperatives Yeni Navan, UPCTIZ i 
Sierra Azul. Són cooperatives conformades per indígenes que 
treballen d'acord amb les regles de cultiu en moviment: el canvi 
regular de la superfície per a protegir el sòl. A més, els nens i 
adolescents són introduïts a l'agricultura orgànica a través d'un 
enfocament lúdic. Esperem un bon acolliment d'aquest nou producte 
dins dels circuits de comerç just que la Xarxa potencia. 
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Grups de Consum 

Els Grups de Consum de la Xarxa Consum Solidari som grups organitzats de persones 
crítiques amb l'actual model de comerç i consum que, formant part d'un moviment social 
transformador global, treballem en l’àmbit local per difondre i fer possible la pràctica quotidiana 
d'un consum més conscient, just i sostenible. 

Exceptuant el de Ciutat Vella (el més antic i ubicat a la nostra botiga de Comerç Just), els 
nostres grups són fruit de la col·laboració entre la XCS i petites botigues o altres organitzacions 
de barri. 

 

Continuen en funcionament els grups que ja teníem a: 

 Ciutat Vella (a la botiga de Comerç Just XCS) 

 L’Esquerra de l'Eixample (a l'Espai Associatiu 
Lola Anglada de l'antiga biblioteca dels jardins 
Montserrat)  

 Sant Antoni (a l’espai veïnal Calàbria66) 

La tendència que hem observat és que adquirir producte 
agroecològic a través de grups de consum i cistelles 
agroecològiques s'està substituint amb compra directa a 
pagès als mercats de productores, cada vegada més 
populars a la ciutat. 
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DELEGACIONS TERRITORIALS  

 

ASTURIES 

Cooperació al desenvolupament 

El 2019, l'Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament va aprovar el projecte 
“Sobirania alimentaria i sostenibilitat ambiental en el Municipi de La Paz, Bolívia)”. 
Executat en consorci amb l'associació xixonesa Picu Rabicu i amb l'organització boliviana Foro 
Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), amb la qual treballem des de fa 
anys; el projecte treballarà amb les productores i els productors pagesos de sis comunitats del 
macro districte rural de Hampaturi i dos barris del macro districte 
Sud (situats al peu de la Serranía de las Ánimas) amb la finalitat 
d'enfortir l'agricultura que es desenvolupa en aquestes zones 
mitjançant l'adopció d'eines que permetin una producció 
agroecològica sustentable. A més, s'instal·laran mòduls de 
recerca-acció en les dues zones del projecte amb els quals es 
facilitaran processos de capacitació. També s'articularan accions 
amb les juntes veïnals, la unitat educativa, les organitzacions de 
productores, consumidores i consumidors amb la finalitat de 
visibilitzar la importància d'aquestes zones rurals i peri urbanes en 
la planificació municipal, treballant per a la seva conservació. 

Comerç Just 

Es continua la distribució de productes de comerç just al Principat que la Xarxa de Consum 
Solidari importa de diferents punts d'Amèrica Llatina, sempre etiquetats, entre altres idiomes, 
en asturianu. Aquesta acció compta amb el suport de Picu Rabicu. 

Exposicions 

Combatir la pobreza nun ye tan fácil 

Exposició editada en asturianu composta per 8 plafons que exposen les dificultats que es 
presenten per combatre la pobresa. 

Material editat amb el suport de l'Agència Asturiana de Cooperació al Desenvolupament. 

 

SANT CUGAT (CATALUNYA) 

Cooperació al desenvolupament 

El 2019, l'Ajuntament de Sant Cugat va aprovar el projecte Seguretat Alimentària i 
econòmica de les dones en comunitats indígenes de Cotacachi (Equador), que s'executa 
amb l'organització UNORCAC. El projecte té com a objectiu general garantir la seguretat 
alimentària i econòmica de les famílies de les comunitats indígenes del cantó Cotacachi 
mitjançant la participació equitativa dels membres de les famílies i el foment d'una producció 
agroecològica diversificada per a això es proposa implementar parcel·les agroecològiques 
diversificades per a millorar l'autoproveïment d'aliments i generar excedents per a la 
comercialització pagesa i incrementar els ingressos econòmics. Com a components de les 
parcel·les agroecològiques es tecnificarà la criança d'animals menors com cuyes i chanchos 
per a això es construiran petites chancheras i corrals de cuyes, dotació d'animals de millors 
condicions genètiques i els inputs alimentaris i veterinaris per a la producció, així mateix 
s'implementarà plantacions d'espècies fruiteres i cultius natius complementats amb espècies 
forestals per a la protecció de sòls, aquest suport a la producció estarà acompanyat d'un procés 
de capacitació tècnica a les famílies participants i a les comunitats en general. Un altre resultat 
que es proposa és millorar la infraestructura de comercialització existent per a donar cabuda a 
les productores. Es realitzen esdeveniments d'intercanvis d'experiències de producció 
agroecològica i de comercialització pagesa amb la participació d'organitzacions pageses 
nacionals. 
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Educació per al Desenvolupament i formació 

El 2019 no s’ha executat cap projecte d’Educació per al Desenvolupament de la convocatòria 
de l’Ajuntament de Sant Cugat, però el grup de suport de la Xarxa de Consum Solidari a Sant 
Cugat ha continuat fent tasques de sensibilització i formació, mitjançant xerrades i exposicions, 
com per exemple l’exposició “Combatre la pobresa no és tan fàcil”, així com la participació a 
la fira de tardor. 

 

VALÈNCIA 

Cooperació al desenvolupament 

Acompanyament, formació i capacitació en temes de disseny de productes i producció tèxtil per 
al mercat local i el comerç just internacional, dels grups de dones (Massai, Jimudu Women 
Group i Lamu Recycling Solution) de l'ONGD Afrikable a Kenya, amb qui es col·labora a través 
del projecte Free Design Bank. 

FREE DESIGN BANK utilitza la pràctica del disseny com a mitjà per formar els alumnes en 
l'ètica professional i la solidaritat, i per promoure la consciència social entre els estudiants 
universitaris en general, en vincular la pràctica de la seva professió amb el món real. Utilitza el 
disseny com a mitjà per formar artesans sense recursos, millorar els seus coneixements, les 
seves capacitats productives i els seus ingressos, per tal de millorar el seu nivell de vida i en 
última instància col·laborar a millorar la situació comercial dels països menys desenvolupats. 
FREE DESIGN BANK porta funcionant des de l'any 2000 i des de llavors ha col·laborat amb 
grups d'artesans de l'Equador, Cuba, Perú, Colòmbia, Mali, Senegal, Sierra Leone, Kenya, 
Tanzània, Sri-Lanka, Nepal, Índia i Filipines. Moltes d'aquestes accions, en coordinació i amb el 
suport de la Xarxa de Consum Solidari. 

Comerç Just 

Hem continuat amb la distribució de productes de comerç just importats per la Xarxa de 
Consum Solidari des de diferents punts de l’Amèrica Llatina, sempre amb el suport 
d'organitzacions sòcies valencianes com Sodepau-País Valencià. 

Materials i recursos 

Exposició itinerant "Sense dones no hi ha sobirania alimentària" i material didàctic. Durant 
aquest any s'ha continuat difonent l'exposició itinerant "Sense dones no hi ha sobirania 
alimentària". A través de 8 plafons, aquesta exposició vol reflexionar sobre les conseqüències 
socials, econòmiques, de salut i mediambientals que comporta el model agroindustrial de 
producció d'aliments i el seu impacte en les relacions de gènere i les desigualtats que genera 
en aquest àmbit. També pretén reconèixer i valorar l'aportació de les dones camperoles en el 
món rural i la sobirania alimentària, alhora que planteja alternatives transformadores al model 
de consum i comerç dominant. 
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BALANÇ ECONÒMIC  

XARXA DE CONSUM SOLIDARI 

MEMÒRIA. Exercici 2019 
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XARXA DE CONSUM SOLIDARI 

MEMÒRIA. Exercici 2019 
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TREBALL EN XARXA 

La Xarxa de Consum Solidari compta amb el suport de moltes entitats i persones. A continuació 
us oferim un llistat de les més destacades amb les què hem treballat. 

Participació en Plataformes: 

•Alianza por la Soberanía Alimentaria de los pueblos (ASAP) 

•Coordinadora Catalana d’Organitzacions de Consum de Productes Ecològics – Ecoconsum 

•Espacio por un Comercio Justo 

•LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global 

•Plataforma Rural 

•Plataforma Transgènics Fora! 

•Xarxa Agroecòlogica 

•Foro de Turisme Responsable 

Organitzacions amb les quals s'ha treballat: 

Al Sud:  

Equador: 

•Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi 

•AACRI 

•CAMARI 

•Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Anita 

•Coordinadora Cantonal de Mujeres de Cotacachi 

•El Rosal 

•Fundación Terranueva 

•Runa Tupari 

•Sumak Jambina 

•Sumak Mikuy 

•UNORCAC 

•DECOIN 

Bolívia: 

•Aynisuyo 

•FOBOMADE 

•IPTK 

•Senegal: 

•Réseau Siggil Jigéen (Dakar) 

•AFEME (Dakar) 

•Fòrum Civil (Ziguinchor) 

•USOFORAL (Ziguinchor) 

•ECAF (Ziguinchor) 

•Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor 

•Plataforma Regional de Dones de Kolda 

•FODDE (Kolda) 
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•Associació de Juristes Senegaleses – Secció Kolda 

• PELLITAL (Kolda) 

•Agència Regional de Desenvolupament de Kolda 

Altres: 

•Vía Campesina  

Al Nord:  

•A Cova da Terra (Galícia) 

•Alba Sud 

•Arbore (Galícia) 

•Associació de Veïns del Casc Antic 

•COOP57 

•Cooperativa Aiguaclara (València) 

•Cooperativa Feixa Verda 

•DIDESUR (Castella - La Manxa) 

•El Puente (Alemania) 

•Elkarsarea (Euskadi) 

•Elkartruke (Euskadi) 

•Entrepobles 

•Espai Germanetes 

•Icària Editorial 

•L'Arcu la Vieya (Oviedo) 

•La Ceiba, Cooperativa de Consumidores de Comercio Justo (Madrid) 

•La Repera 

•LiberoMondo (Itàlia) 

•Mercatrémol 

•Món Verd 

•Observatori DESC 

•Observatori del Deute en la Globalització 

•Observatori de l'alimentació-UB 

•Panxea (Galícia) 

•Picu Rabicu (Astúries) 

•Projecte Mescladís 

•Setem 

•Sodepau País Valencià 

•Sodepaz 

•Sodepaz Balamil (Valladolid) 

•Sodepaz (Rioja) 

•Tienda de la Solidaridad (Rioja) 

•UOC 

•Justícia Alimentària - Veterinaris sense Fronteres 
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•Xarxa Comunitària de Sant Antoni –Xarx@ntoni 

•Xarxa d'Enllaç amb Palestina 

•Xicòria 

•Za Zemiata (Bulgaria) 


