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 té un gran efecte en
l’escalfament global, contràriament, l’agricultura pagesa refreda el planeta. Recuperar
la Sobirania Alimentària i el control de la nostra alimentació esdevé un acte central en
la lluita per a fer front a l’emergència climàtica. Per altra banda, la combinació de la
crisi ambiental, social, sanitària i econòmica fa que els primer elements del col·lapse
comencin a aparèixer. Les amenaces de crisis alimentàries se sumen a l’enfortiment
de les solucions autoritàries amb una amenaça als drets aconseguits per les dones en
la lluita contra el patriarcat.
A l’hora, el dret a decidir-ho tot, inclosa 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,encara que sigui parcial, al canvi climàtic i a
les múltiples crisis que s'aprofundeixen cada dia que passa.
Una organització com la Xarxa de Consum Solidari (XCS),que ha centrat la seva feina
entorn a la Sobirania Alimentària, com a nucli estratègic que dona una dimensió global
a la seva lluita per la justícia social, el feminisme i la ecologia, entoma aquesta situació
com un repte que obre la necessitat i la possibilitat de desenvolupar espais comunitaris
de resistència, resilients a les agressions socials i ambientals que estem patint. Creiem
que aquesta és la base de qualsevol lluita i cultura transformadora.
Conscient d’aquesta situació, la XCS, manté la visió solidaria amb els altres pobles,
recolzant propostes agroecològiques, de defensa dels drets de les dones, en especial
en els espais de governança i d’incidència política a l’Equador, Bolívia, Marroc i el
Senegal.
A casa nostra, 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. Continuem amb feines d’impuls i promoció de menjadors escolars amb criteris
agroecològics.També estem col·laborant en estendre el verd per la ciutat conreat per
les veïnes i treballem, cada vegada més, en experiències lligades al terreny que
permetin ser experiències pilot exportables.
Tot aquest treball comunitari a l’àrea periurbana ens dona una base pràctica i propera
per seguir treballant en l’àmbit de l’educació, tant formal com no formal. D’aquesta
manera apliquem la vella dita de l’ecologisme “pensar globalment, actuar localment“.
La XCS continua treballant com anys enrere participant i enfortint plataformes socials
al voltant del Dret a l’Alimentació i a favor de la Sobirania Alimentària. En concret,
aquets any hem fet un gran esforç per donar “veus” a les entitats que treballen per la
Sobirania Alimentària a la ciutat, intentat que estiguin presents en el debat social sobre
l’alimentació sostenible. I continuem fent un esforç per analitzar la realitat del consum
amb treballs d’investigació, en col·laboració amb Universitats i centres de recerca i la
seva publicació i difusió.
Tota aquesta activitat la realitzem en el marc d'unes finances sanejades: portem
diversos anys ja amb un patrimoni net positiu que es manté.
La Junta
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COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT
EQUADOR
A l’igual que l’any 2020, bona part del 2021 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19,
que en un primer moment va parar o alentir algunes de les activitats dels projectes a terreny.
Tot i així, les nostres contraparts de Quito i la regió andina s’han adaptat a la situació i han
aplicat tots els protocols de l’Estat equatorià en matèria de prevenció de la pandèmia i totes les
activitats han pogut dur-se a terme. Totes les accions s'han pensat tenint en compte l'actual
crisis de la Covid-19 que vivim i que ha afectat també durant bona part de l'any 2021.
Al llarg d'aquest any s'ha continuat consolidant el treball que la Xarxa de Consum Solidari està
realitzant al l’Equador des de l'any 2004. La XCS treballa a l’Equador principalment en els
sectors de:
1. La promoció del desenvolupament rural basat en la sobirania alimentaria
2. La promoció d’accions de Economia Social i Solidaria
3. La promoció dels drets de les dones i lluita contra les violències masclistes
Per garantir el dret a l'alimentació i la defensa dels principis de la sobirania alimentaria, 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.

Projectes en execució al 2021
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
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Aquest projecte té per objectiu millorar les capacitats de les comunitats indígenes del cantó
Cotacachi per incidir sobre el titulars d’obligacions (Municipio de Santa Ana de Cotacachi) en la
defensa del dret a la conservació de la agrobiodiversitat i els coneixements tradicionals i
pràctiques ancestrals vinculades, a través del desplegament d’algunes de les accions previstes
en el Pla de Salvaguardes.
Aquest projecte s’ha continuat executant durant l’any 2021 amb les restriccions degudes a la
pandèmia. Algunes de les activitats previstes a l’inici, van haver de ser anul·lades i aplaçades,
sobretot aquelles que suposaven aglomeracions de persones i presencialitat, com per exemple
les fires d’intercanvi de productes agrícoles. Totes les activitats que s’han pogut fer a distància
o de manera virtual s’han continuat implementant.
Aquest projecte va finalitzar el mes de juny del 2021, tenint en compte l’allargament proposat
pel finançador (període d’estat d’alarma a Espanya) i la pròrroga de tres mesos sol·licitada el
mes de novembre del 2020.
Dones i nenes del Cantón Cotacachi (Imbabura, Equador) milloren l’exercici del seu dret
a viure una vida lliure de violències
Soci local: Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi (AUCC)
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Aquest 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, Íntag-Manduriacos i Golondrinas.
Les seves accions han estat igualment afectades per les restriccions pròpies establertes per
l’estat equatorià arrel de la declaració de pandèmia declarada el mes de març del 2019 però en
cap cas les activitats del projecte s’han parat completament i s’han anat implementat totes
aquelles que s’han pogut fer a distància o de manera virtual.
Durant l’any 2021 s’han mantingut varies reunions virtuals amb el soci local que han permès fer
un seguiment de les activitats i l’adequació de les mateixes al nou context de pandèmia.
Aquest projecte va finalitzar el mes de juny del 2021, tenint en compte l’allargament proposat
pel finançador (període d’estat d’alarma a Espanya) i la pròrroga de tres mesos sol·licitada el
mes de Novembre del 2020.
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Dones i nenes del Cantón Cotacachi milloren l’exercici del seu dret a viure una vida lliure
de violències – Equador
Soci local: Assemblea d'Unitat Cantonal de Cotacachi (AUCC)
Finançador: Ajuntament de Sant Cugat
Aquest projecte representa un
cofinançament del projecte
finançat per l’ACCD i també
compta com a soci local, amb
l’AUCC.
De
la
mateixa
manera, 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,
Íntag-Manduriacos
i
Golondrinas. En concret, les accions d’aquest projecte han estat bàsicament formatives i s’han
apostat per la formació i capacitació dels principals Titulars de drets (TD).
Durant l’any 2021 s’han mantingut varies reunions virtuals amb el soci local que han permès fer
un seguiment de les activitats i l’adequació de les mateixes al nou context de pandèmia (des
del mes de març, les capacitacions han tingut lloc en format virtual).
Aquest projecte va finalitzar el mes de març del 2021.

BOLIVIA
Al llarg de 2021, el nostre treball a Bolívia ha mantingut la política dels anys precedents.
Territorialment ens hem centrat a recolzar la proposta del municipi de La Paz.
El tipus d'intervenció que hem recolzat es concreta en 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. amb la finalitat d'enfortir l'agricultura que es desenvolupa en aquestes zones mitjançant
l'adopció d'eines que permetin una producció agroecològica sustentable

Projectes en execució al 2021
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
Aquest projecte, que va
iniciar a finals de 2019,
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
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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, 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.

SENEGAL
Bona part del 2021 ha estat marcat per la pandèmia de la Covid-19, que en alguns moments va
alentir alguns dels projectes. Tot i així, les nostres contraparts s’han adaptat a la situació i han
aplicat tots els protocols de l’Estat senegalès en matèria de prevenció de la pandèmia i totes
les activitats han pogut dur-se a terme.
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, de Dakar.

La XCS treballa al Senegal principalment en els sectors de:
1. La promoció dels drets de les dones i lluita contra les violències masclistes
2. La promoció de la bona governança i la democràcia participativa
3. La promoció del desenvolupament rural basat en la sobirania alimentària (actualment
no hi ha cap projecte en execució sobre aquesta temàtica)
A la regió de Ziguinchor, amb USOFORAL i l’Agència Regional de Desenvolupamennt (ARD)
com a contraparts locals, se segueix desplegant l'estratègia de treball entorn a tres eixos:


L’apoderament de les dones i la lluita contra les violències masclistes



L’enfortiment de la governança democràtica local

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

Finalment, a la ciutat i regió 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
(actualment no hi ha cap projecte en execució sobre aquesta temàtica)



Promoció de la governança democràtica local



Protecció dels drets de les dones lluita contra les violències masclistes

5

Projectes en execució al 2021
Contribució als drets de les dones i a la governança democràtica de la ciutat de Dakar
Soci local: Associació de Juristes Senegaleses (AJS)
Finançador: Ajuntament de Barcelona

El projecte, de 24 mesos, vol contribuir als drets de les dones i a la governança democràtica
dels districtes de Dieuppeul-Derklé, Gueule Tapée-Fass-Colobane i Médina, de Dakar.
Per aconseguir-ho, se segueixen 4 eixos: (1) assegurada la participació efectiva dels
actors/actrius del projecte, (2) millorades les capacitats de les administracions locals i membres
de la societat civil en participació de les dones a la governança local, (3) promoguda la
capacitació i sensibilització de la població en matèria de violències de gènere, drets de les
dones i mecanismes de protecció, i (4) augmentada la capacitat de incidència de les dones a
les instàncies de decisió.
L’actuació queda alineada amb els principals documents estratègics del país, com ara el Pla
Senegal Emergent (amb horitzó al 2035), l'Estratègia per l’Equitat i la Igualtat de Gènere (20162026) i el Programa Nacional de Desenvolupament.
La contrapart encarregada d’executar el programa és l’Associació de Juristes Senegaleses
(AJS), una organització amb una llarga experiència en matèria de drets i apoderament de la
dona, tant a través de nombroses accions d'incidència política com d'accions a peu de carrer, la
qual han participat activament tant en la identificació com en la formulació del projecte.
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Reforç de la governança metropolitana a la ciutat de Ziguinchor, Senegal
Soci local: Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARD/Z)
Finançador: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i Àrea Metropolitana de Barcelona

El projecte, d’una durada de 12 mesos, té com a objectiu general (OG) contribuir a la
governabilitat al Senegal, a través del seu objectiu específic (OE) de garantir els drets
municipals, així com la governança democràtica a la ciutat de Ziguinchor, al sud del Senegal.
Aquest objectiu preveu fer-se mitjançant l’assoliment de tres (3) resultats:
R1: Reforçar les capacitats dels electes i la societat civil en processos de descentralització,
política fiscal i governança multinivell
R2: Reforçar les capacitats dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Ziguinchor.
R3: Millorar l'entorn saludable mitjançant la gestió integral del cicle de l’aigua i la luita contra les
pandèmies
El projecte es dirigeix a titulars d’obligacions (TO), els/les electes locals i agents municipals, i a
titulars de responsabilitats (TR), les organitzacions de la societat civil, per tal que 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. Aquests TO i TR seran 126
persones de les quals 70 són dones.
La contrapart del projecte és l’Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor (ARDZ), el
braç tècnic de les col·lectivitats locals, amb experiència en matèria d’implementació de
polítiques públiques i cooperació al desenvolupament. L’ARDZ té experiència en la temàtica
que aborda el projecte i a la zona geogràfica on es desenvoluparà i ha dut a terme projectes
relacionats amb la promoció de la governabilitat democràtica a Ziguinchor conjuntament amb la
XCS. L'Ajuntament de Ziguinchor és una entitat col.laboradora en el projecte. El projecte
s’alinea amb les polítiques públiques del país com ara el Pla Senegal Emergent, el Programa
de Recolzament a la governança al Senegal, l’Estratègia Nacional per la Igualtat i l’Equitat de
Gènere, i finalment amb el Pla de Desenvolupament Comunal de la ciutat de Ziguinchor.
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Millora de l'apoderament de les dones i la lluita contra les violències masclistes a la
regió de Ziguinchor, Senegal
Soci local: USOFORAL
Finançador: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)

Aquest projecte, d'una durada de 18 mesos, executat per la XCS en agrupació amb La XIXA
Teatre, pretén millorar l'apoderament de les dones i la lluita contra les violències masclistes a 9
localitats dels departaments de Bignona i de Ziguinchor (Enampore, Niassia, Boutapa
Camaracounda, Adéane, Ziguinchor, Djinaki, Djibidione, Niamone i Coubalane), situats a la
regió de Ziguinchor, al Senegal.
A llarg termini, aquesta intervenció contribuirà a assolir l'ODS5 sobre igualtat de gènere i
apoderament de la dona al Senegal i, concretament, a la meta 5.2 d'eliminació de totes les
formes de violència contra totes les dones i les nenes del país i a la 5.5 de vetllar per la
participació plena i efectiva de les dones, i per la igualtat d’oportunitats de lideratge en tots els
àmbits de presa de decisions en la vida política, econòmica i pública.
Són molts els obstacles institucionals, jurídics, socials, econòmics, etc. als quals s'enfronten les
dones i noies de la regió de Ziguinchor que no permeten garantir que estiguin emparades per
marcs integrals que protegeixin eficaçment els seus drets, tot i els nombrosos documents
oficials i lleis que reforcen les capacitats de les institucions públiques i de les col·lectivitats
locals per tal d’integrar l’EGiBDH en les polítiques públiques, la millora del dispositiu jurídic de
protecció de les dones i nenes, així com el reforç del lideratge de les dones i de les seves
capacitats, entre els quals destaquen el Pla Senegal Emergent, amb horitzó al 2035,
l'Estratègia Nacional per a l'Equitat i Igualtat de Gènere (2016-2026), i el Pla d'Acció Nacional
per a l'Erradicació de la Violència de Gènere i la promoció dels Drets de l'Home (2017-2021).
Cal assenyalar que la situació dels drets de les dones i les violències masclistes s’ha vist
agreujada amb l’actual pandèmia de la Covid-19.
El col·lectiu protagonista de l'acció el constitueixen 220 titulars d'obligacions, 147 titulars de
responsabilitats i 900 titulars de drets de les 10 col·lectivitats: en total, 1.267 persones, de les
quals 605 són homes i 662 són dones.
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Es tracta de donar continuïtat al treball realitzat per la XCS i La XIXA a la regió i al país
treballant per a la promoció dels drets de les dones, entenent que gran part de la violència
masclista prové de la vulnerabilitat econòmica, social, cultural i política de les dones i, per això,
es treballarà al voltant de 4 eixos estratègics: (1) la participació activa de tots els actors/actrius
del projecte, (2) la contribució a la prevenció, la detecció i l'erradicació de totes les formes de la
violència masclista, (3) el reforç de l'apoderament polític i la capacitat de incidència de les
dones de la regió de Ziguinchor, tant a escala local com global, i (4) la contribució a la
transformació de les estructures i creences que perpetuen desigualtats entre homes i dones.
La contrapart del projecte és USOFORAL, una organització amb un important discurs feminista
i llarga experiència acompanyant a les organitzacions de dones a nivell de la regió de
Ziguinchor, la qual han participat activament tant en la identificació com en la formulació del
projecte.
La Universitat de Lleida, a través del GESA (Grup d'Estudis de les Societats Africanes), serà
l'entitat subcontractada per a la realització d'una recerca sobre les violències domèstiques a
Ziguinchor, així com els diferents mecanismes de resolució.

MARROC
La XCS treballa al Marroc, concretament a la ciutat de Tànger, des del 2021 en els sectors de:
1. Promoció de l’autonomia financera i social de mares monoparentals en el sector de
l’economia social i solidària (ESS).
Treballem amb contraparts locals de la societat civil (Associació 100% Mamans).
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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 LA JUSTICIA GLOBAL I SENSIBILITZACIÓ
Construïm discurs i generem consciencia contra l’actual model de desenvolupament, el qual
considerem generador de desigualtats i pobresa. Treballem per posar en el centre les
necessitats de les persones i en especial, per recuperar la seva sobirania sobre l’alimentació.
Donem suport i afavorim la mobilització ciutadana i les construcció d’alternatives
transformadores cap a una societat més justa i sostenible, buscant la seva incidència cap als
canvis estructurals que creiem que són necessaris.
Treballem per encabir la transformació alimentaria en els centres educatius i fer un sistema
escolar mes agroecològic, donant protagonisme a l’alumnat i les famílies en aquesta
transformació. Els alumnes haurien de créixer educant-se en la participació i en la gestió
sobirana i responsable de l’alimentació.
Orientem la nostra recerca a fer aflorar els elements transformadors de la pràctica social
aportant consistència teòrica i visualització amb l’objectiu de facilitar el seu enfortiment i
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.
Les accions de XCS d’EpJGiS tenen com a objectiu sensibilitzar i formar la població catalana
en el aspectes del consum solidari, sostenible i responsable. Per això la nostra entitat és
membre de la Xarxa d'Economia Solidaria (XES) a nivell territorial, així com d’altres xarxes a
nivell estatal i internacional. En l’àmbit de l’Acció Política, treballem sobretot en aspectes per
contrarestar l'Emergència Climàtica.
Un dels aspectes en que la entitat té una llarga i contrastada experiència és en la
implementació de circuits curts alimentaris, punt bàsic en la concepció de sobirania alimentaria;
s’entén com a circuit curt aquell on el valor afegit està controlat pels petits productors i
productores, els productes recorren pocs kilòmetres i respecten les temporades i el model
productiu respecta la natura, evita inputs llunyans, nocius i contaminants. És a dir, un model de
distribució acord amb una visió de sobirania alimentaria i que potencia una agricultura que
refreda la terra i, per tant, contribueix a la disminució de la petjada ecològica i el canvi climàtic.
Ens centrem en aquells models de circuits 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 i sota els
principis de la sobirania alimentaria.
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.
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Accions que duem a terme:
Mercats de pagès
Els Mercats de Pagès són una oportunitat per trobar productes ecològics,
de proximitat i de temporada de la mà de petits productors i productores
locals: fruita i verdura ecològica, ous, pa, coques, formatges artesans, olis,
embotits, vi i cerveses, conserves, mel, cosmètica natural… I
també productes de comerç just.
Després de dos anys plens d'obstacles i dificultats provocats per la situació
sanitària, la gran novetat i assoliment d'enguany ha estat l'obertura d'un
nou Mercat de Pagès. Des del mes d'octubre en el barri de Mira-sol (Sant
Cugat) va començar a funcionar setmanalment un nou espai de venda
directa de producte agroecològic. Ha estat fruit de
Pressupostos Participatius 20-21 de l’Ajuntament de
Sant Cugat i està sent organitzat en col·laboració entre
l'Ateneu de Sant Cugat i la Xarxa de Consum Solidari.
Simultàniament, han anat avançant gestions per a crear
un Mercat de Pagès en el barri de la Sagrada Família
de Barcelona.
Han seguit els nostres 4 Mercats de Pagès habituals
(Fort Pienc, Germanetes, Guinardó, Sants/Les Corts)
en els quals, gràcies a canvis en restriccions, s'han
pogut reactivar activitats vàries com dinars populars,
actuacions musicals, tallers i degustacions de productes.
Entre elles destaquen: la Campanya de taronja de proximitat,
Campanya de maduixa amb la foto exposició “Sobreviure en els
camps de maduixes” i debats, celebració del Dia de la Dona,
Taller de Llavors organitzat en col·laboració amb la Cooperativa
Vall de la Casella i Presentacions amb degustació de vins de la
cooperativa l’Olivera i d'oli de Dominis de Granyena.
Als Mercats de Pagès s'han anat unint productores noves, entre
elles: la cooperativa agroecològica Aixopluc i dos projectes
d'horta de Maresme: Quins Pebrots tu! i la finca Mas Roca.
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Comerç just
Des de la XCS importem i comercialitzem productes d’alimentació i
artesanies d’organitzacions del Sud.
Els grups productors provenen de
col·lectius compromesos amb la
realitat del seu país, els quals
prioritzen la producció per al mercat
local. No importem productes que ja
es produeixen aquí, amb uns components socials i ecològics equivalents, i ens basem en uns criteris
de total transparència en el conjunt
de la cadena comercial. Per aquest
motiu, els nostres productes no els
trobaràs a les grans cadenes comercials ni a les nostres botigues
comer-cialitzem
productes
de
transnacio-nals per moltes certificacions que hagin aconseguit.
Les línies que defineixen la identitat de la nostra proposta son:


L’activisme en el consum crític, explicant les característiques, l’abast i la profunditat
d’aquesta crisi.



La defensa de la comercialització (dins de la nostra concepció “comerç just”) com
una peça molt important d’un procés integral que vol veure a la petita productora
pagesa -del sud del món i d’aquí- com el protagonista i responsable de les decisions
sobre “què i com produir, amb quin objectiu”.



L’enfortiment de la xarxa de comercialització que vam estar construint per tot
Catalunya i Espanya amb cooperatives de consumidores ecològiques, amb
associacions de tipus divers, amb productores i tendes de pagesos, així com amb
algunes distribuïdores comercials; garantint la màxima transparència en tota la cadena
comercial i enfortint una xarxa de punts de venda, cooperatives i grups de consum
lligats al territori.



Fent patents els nostres criteris des de la mateixa promoció i venda de cada
producte. Ho durem a terme amb l’etiquetatge, en la publicitat i en la presència a
mercats i activitats de conscienciació.



També, s’han de mencionar alguns dels objectius específics:
o

Mantenir el punt de venda propi de la Plaça Sant Agustí per l’accés i atenció a les
nostres associades.

o

Consolidar la presència en els “Mercats de Pagès” als quatre barris de Barcelona
en els quals ja som presents: l’Eixample Esquerra, Fort Pienc, Guinardó i Sants; a
través de punts d’informació i venda de Comerç Just.

Creiem que podem afirmar amb orgull que hem aconseguit mantenir, al llarg del temps, bones
relacions comercials amb petites productores de Catalunya i Espanya, compromeses amb un
treball solidari; a l’hora que reforcem acords comercials amb les cooperatives de productores
de l’Equador, Cuba, la República Dominicana i Colòmbia.

Accions educatives a les escoles
Treballem per la transformació alimentaria en els centres educatius
i per contribuir a implementar un sistema alimentari escolar mes
agroecològic i basat en el paradigma de la sobirania alimentaria,
donant protagonisme a l’alumnat i les seves famílies en la presa de
decisions sobre la seva alimentació.

13

Projectes més destacats
Consum Crític, sobirania alimentària i feminisme, nou paradigma Justícia Global
Finançador: Ajuntament de Barcelona –Justícia Global
Aquest projecte vol incidir en els
moviments socials que treballen
en l’àmbit del consum crític, el
comerç just i la sobirania alimentària, les institucions públiques que en tenen obligacions en
l’àmbit territorial de Barcelona i la
ciutadania que exerceix un consum crític mitjançant la recerca,
la formació, accions de sensibilització i mobilització ciutadana.
Algunes de les accions d’aquest
projecte han hagut de ser
repensades
degut
a
les
restriccions instaurades per la pandèmia del Covid 19, sobretot aquelles que es refereixen a les
capacitacions dels monitors de menjadors que s’havien de dur a terme en alguns centres
educatius de la ciutat de Barcelona. Aquestes activitats han estat reformulades i finalment es va
decidir que els alumnes usuaris dels menjadors escolars fessin sortides pedagògiques per
visitar iniciatives relacionades amb la sobirania alimentaria i el compostatge urbà, de manera
que es poguessin respectar les mesures sanitàries.
Aquest projecte va finalitzar el passat mes de març de 2021.

Fem Plaça. Accions per garantir la sostenibilitat institucional, social i econòmica dels
Mercats de Pagès
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Subvencions d’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 4
mercats setmanals als barris de
l’Eixample Esquerra, Fort Pienc i Guinardó i 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.
Aquest projecte de continuïtat, iniciat el mes de octubre del 2020, busca consolidar els Mercats
de Pagès i Mercadets organitzats per la XCS i així garantir la sostenibilitat institucional, social i
econòmica dels mateixos. Enguany ha estat un any marcat per les restriccions de la pandèmia
del Covid 19, que també han afectat a les activitats dels Mercats, que en un primer moment van
ser anul·lats per les institucions municipals. Arrel d’una forta campanya de promoció d’aquests
espais per considerar-los serveis bàsics (igual que els supermercats), es van tornar a celebrar
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els Mercats de Pagès tenint en compte totes les mesures preventives necessàries per la cura
de la salut dels participants.
Aquest projecte va finalitzar el passat mes de octubre de 2021.

Intercooperació i sobirania alimentaria en temps de la pandèmia del COVID19 (2005)
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Reforç de l’ESS
Aquest projecte té per objectiu implementar accions per la promoció de la sobirania alimentaria
mitjançant l'àmbit de la restauració feta amb productes del Mercats de Pagès. A la vegada, es
pretén crear espais per promocionar espais de trobada veïnal, propicis per la reivindicació
d'iniciatives de l’economia social i solidària a nivell de ciutat. El projecte, implementat
conjuntament amb altres dues entitats (Remoure i Mescladís), incideix directament en la
promoció de la sobirania alimentaria a la ciutat de Barcelona, així com la promoció d'espais de
consum crític i responsable.
Enguany ha estat un any marcat per
les restriccions de la pandèmia del
Covid 19, que també han afectat a
les activitats d’aquest projecte que
es realitzen als Mercats, que en un
primer moment van ser anul·lats per
les institucions municipals. Arrel
d’una forta campanya de promoció
d’aquests espais per considerar-los
serveis bàsics (igual que els
supermercats), es van tornar a
celebrar els Mercats de Pagès
tenint en compte totes les mesures
preventives necessàries per la cura de la salut dels participants. D’aquesta manera, es va
poder implementar de nou “l’espai Tastem”, espai gastronòmic que ofereix tapes i degustacions
fetes amb productes propis dels Mercats de Pagès.
Aquest projecte va finalitzar el passat mes de juny de 2021.

Transformació dels hàbits alimentaris per a un consum responsable en el context de la
crisi social del COVID19 (2003).
Finançador: Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD)
La pandèmia del COVID-19, entre moltes altres
coses, ha posat en relleu les vulnerabilitats dels
sistemes alimentaris. D’una banda, aquesta
situació ha posat a prova la resistència de les
cadenes globals de subministrament d'aliments i
posat de manifest la importància dels circuits
curts alimentaris. D’altre banda, i com a efectes
de la crisi econòmica que ja comença a
desplegar-se,
s'entreveu
un
increment
significatiu de la desigualtat i de la pobresa
alimentària, sobretot en clau femenina. Per això,
es considera imprescindible un debat sobre
propostes encaminades a maneres d’alimentar
(nos) més sostenibles que ens permetin
desenvolupar i millorar la nostra resiliència i
donar respostes adequades, justes i efectives a
futures situacions d'emergència, com per
exemple, les vinculades a l'emergència
climàtica.
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Aquesta proposta de projecte té l’objectiu específic “Sensibilitzar sobre la importància d’un
canvi de model alimentari mitjançant la promoció de circuits curts” i tres resultats ben
diferenciats:
- R1. Impulsades xarxes socials de col·lectius vulnerables afectats per les conseqüències de la
Covid19
- R2. Donat a conèixer un discurs alternatiu de sobirania alimentaria i consum responsable, en
el marc de la Capitalitat de Barcelona en Alimentació Sostenible
- R3. Població sensibilitzada sobre la crisis climàtica i les possibles vies per minimitzar-la
mitjançant una alimentació agroecològica.
Els col·lectius protagonistes que formen part d’aquest projecte pertanyen a diferents categories.
Com a TD trobem: persones de col·lectius vulnerables afectats per la crisi del COVID 19,
activistes de moviments socials que afins al consum crític alimentari, escolars i/o familiars
d’escolars i consumidores i població dels barris de l’actuació. Com a TO trobem: departaments
de serveis socials municipals i escoles públiques. Com a TR trobem a la Xarxa de Consum
Solidari (XCS), moviments afins al consum crític alimentari, entitats veïnals i col·lectius
especialistes en agricultura ecològica.
Aquest projecte va iniciar la seva execució al gener del 2021 i es preveu que acabi el mes de
juny del 2022.
Amplificant la veu dels moviments socials en el debat general arrel de la capitalitat de
Barcelona de l'Alimentació Sostenible 2021 (2102).
Finançador: Ajuntament de Barcelona – Subvencions d’Impuls Socioeconòmic del
Territori

La pandèmia del COVID-19, entre moltes altres coses, ha posat en relleu les vulnerabilitats
dels sistemes alimentaris, posant a prova la resistència de les cadenes globals de
subministrament i posant de manifest la importància d' un canvi de model alimentari.
Aquesta proposta de projecte té com a objectiu específic “Crear un debat alternatiu sobre els
principis de la Sobirania Alimentaria de la ciutat de Barcelona i generat pels moviments socials
en el marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021”. Per això, s’està
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involucrant els moviments socials especialistes o interessats en matèria alimentaria per tal d’
elaborar, donar a conèixer i difondre aquest discurs, tot i aprofitant el ressò internacional que
tindrà la Cimera de Barcelona com a Capital de l’Alimentació Sostenible durant aquesta any
2021. Es pretenen celebrar, igualment , actes públics reivindicatius durant els dies claus de la
cimera, per tal que aquest discurs pugui arribar a la ciutadania de BCN.
Aquest projecte va iniciar la seva execució el mes de gener de 2021 i té una durada de 12
mesos.
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DELEGACIONS TERRITORIALS
ASTURIES
El 2021 hem seguit executant el projecte Sobirania alimentaria i sostenibilitat ambiental en
el Municipi de La Paz, Bolívia), aprovat l’any anterior per l'Agència Asturiana de
Cooperació al Desenvolupament. 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 treballa 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 permeten una producció
agroecològica sustentable. A més, s'han instal·lat mòduls de recercaacció en les dues zones del projecte amb els quals es faciliten
processos de capacitació. També s'articulen 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.
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.

SANT CUGAT (CATALUNYA)
Durant bona part del 2021, s’ha executat el projecte Reforç de la governança metropolitana a la
ciutat de Ziguinchor, Senegal, finançat per l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, i que s’ha executat amb l’Agència Regional de Desenvolupament
de Ziguinchor com a contrapart. Aquest projecte, dirigit a electes i agents municipals, tenia com
a objectiu general contribuir a la governabilitat al Senegal, a través del seu objectiu específic de
garantir els drets municipals, així com la governança democràtica a la ciutat de Ziguinchor, al
sud del Senegal. Aquest objectiu preveu fer-se mitjançant l’assoliment de tres (3) resultats:
R1: Reforçar les capacitats dels electes i la societat civil en processos de descentralització,
política fiscal i governança multinivell
R2: Reforçar les capacitats dels serveis tècnics de l’Ajuntament de Ziguinchor.
R3: Millorar l'entorn saludable mitjançant la gestió integral del cicle de l’aigua i la lluita contra
les pandèmies
L’1 de desembre de 2021, dins el marc del
projecte de cooperació internacional esmentat,
s’ha executat una activitats d’EpD. La XCS va
organitzar, juntament amb l’ARDZ, una jornada
virtual per xerrar del projecte finançat per l’AMB
i l’Ajuntament de Sant Cugat i dels resultats
assolits.
Els temes tractats a la jornada van ser:
1. Presentació de la XCS i el seu treball al
Senegal
2. Breu explicació dels eixos del projecte
3. Explicació de les activitats del projecte
4. Presentació de l’Agència Regional de Desenvolupament de Ziguinchor
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5. Explicació de la situació de la governança democràtica al Senegal
6. Debat sobre les properes eleccions municipals
7. Revisió dels punts forts i febles del projecte: impactes assolits i aspectes a reforçar
A l’activitat van participar-hi una quinzena de persones i es va fomentar el debat entre les
participants.

VALÈNCIA
Durant aquest any 2021 s’han realitzat les següents activitats al Pais Valencià:
Acompanyament, formació i capacitació en temes de disseny de productes i producció
tèxtil per al mercat local i el comerç just internacional a Kenya (Abril 2021).
Aquesta activitat, s’ha realitzat amb 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.
Taller sobre la importància i funcionament del bosc comestible (Juliol 2021).
Aquesta activitat s’ha realitzat a Alzira durant el mes
de Novembre de 2021, on hi ha una experiència molt
destacable que fa referència a la temàtica del bosc
comestible.
A més a més, la XCS ha obert dues noves
delegacions al País Valencià, una a Alzira i una altre a
la ciutat de València, territoris on tenim base social
activa. També 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.

ILLES BALEARS
Durant aquest any s’ha treballat en la propera organització de proposta d’activitats a realitzar al
territori. Igualment, s’ha registrat una nova delegació a Manacor, pel que ara comptem amb
dues delegacions a les IB (l’altre està a Esporles).
.
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BALANÇ ECONÒMIC
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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:
•LaFede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global
•Xarxa Economia Solidaria (XES)
•SOS Menjadors Escolars
•Xarxa de Mercats de Pagès de Barcelona
•Veus de Sobirania Alimentària a ciutat
•Farmers Market Coalition
•AWID – Association for Women’s Rights in Development
•Plataforma Rural (representant de Vía Campesina a l’Estat espanyol)

Organitzacions amb les quals s'ha treballat:
Al Sud:
Equador:

•IPTK

•Asamblea de Unidad Cantonal de
Cotacachi

Senegal:

•AACRI
•CAMARI
•Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa
Anita
•Coordinadora Cantonal de Mujeres de
Cotacachi
•DECOIN
•El Rosal

•Réseau Siggil Jigéen (Dakar)
•AFEME (Dakar)
•Fòrum Civil (Ziguinchor)
•USOFORAL (Ziguinchor)
•ECAF (Ziguinchor)
•Agències
Regionals
de
Desenvolupament de Ziguinchor i de
Kolda

•Fundación Terranueva

•Plataforma Regional de Dones de
Kolda

•Runa Tupari

•FODDE (Kolda)

•Sumak Jambina i Sumak Mikuy

•Associació de Juristes Senegaleses
(Dakar i Ziguinchor)

•UNORCAC
Bolívia:

• PELLITAL (Kolda)

•Aynisuyo

Marroc

•FOBOMADE

100 % Mamans
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Al Nord:
•A Cova da Terra (Galícia)

•LiberoMondo (Itàlia)

•Alba Sud

•Mercatrémol

•Arbore (Galícia)

•Món Verd

•Associació de Veïns del Casc Antic

•Observatori DESC

•COOP57

•Observatori
Globalització

•Cooperativa Aiguaclara (València)
•DIDESUR (Castella - La Manxa)

en

la

•Panxea (Galícia)

•El Puente (Alemania)

•Picu Rabicu (Astúries)

•Elkarsarea (Euskadi)

•Projecte Mescladís

•Elkartruke (Euskadi)

•Setem

•Entrepobles

•Sodepau País Valencià

•Espai Germanetes
•GESA – Grup d’Estudis de la Societat
Africana (Universitat de Lleida)

•Sodepaz
•Sodepaz Balamil (Valladolid)
•Sodepaz (Rioja)

•Icària Editorial
•Justícia Alimentària - Veterinaris sense
Fronteres
•L'Arcu la Vieya (Oviedo)

•La Repera

Deute

•ODELA - Observatori de l'Alimentació
(Universitat de Barcelona)

•Cooperativa Feixa Verda

•La
Ceiba,
Cooperativa
Consumidores de Comercio
(Madrid)

del

de
Justo

•Tienda de la Solidaridad (Rioja)
•UOC
•Xarxa Comunitària de Sant Antoni –
Xarx@ntoni
•Xarxa d'Enllaç amb Palestina
•Xicòria
•Za Zemiata (Bulgaria)

•La Xixa Teatre
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