
i el Ripollès

per les relacions de 
proximitat i confiança

Amb la intenció de crear un mercat més just, més directe i més 
pròxim entre consumidors i productors, més sostenible i 
respectuós amb el medi ambient i que promogui condicions 
laborals dignes al món rural, s'han anat creant un conjunt de 
grups de consum a la Garrotxa. Grups formats per unitats 
familiars que coincidim amb aquesta filosofia, la d'un consum 
responsable i crí�c, de canvi social cap a relacions solidàries i de 
cooperació entre productors i consumidors. 

Així doncs a la comarca ens trobem uns quants grups amb uns 
criteris molt similars: productes de proximitat, ecològics, de 
temporada, lliures de  transgènics, sense intermediaris, sense 
necessitat de  segell cer�ficat, només amb l’aval de confiança, 
amb condicions laborals dignes per als treballadors i 
transparència per part dels productors. 

Amb la creació i l'enfor�ment d'aquestes relacions econòmiques 
de proximitat es busca aconseguir un salt qualita�u per 
ambdues parts. En termes econòmics, evitem el paper dels 
intermediaris que encareix els productes, i paguem un preu just 
als productors. Alhora, comprant productes de proximitat 
evitem el transport des d’altres països i regions llunyanes, 
disminuint el consum d'energia i les emissions contaminants 
associades. 

A més a més, des de fa tres anys ens estem organitzant per fer 
compres conjuntes d'alguns productes (com ara oli, fruita seca, 
pasta, arròs, cítrics, vi), cada cop amb més constància i ampliant‐
ne el ventall, tant per compar�r informació de productors 
propers, com per reduir desplaçaments i repar�r 
responsabilitats. 

Pren consciència del teu consum diari i anima't a par�cipar 
d'aquesta inicia�va local de consum responsable: respectuós 
amb el medi ambient i impulsador d'una economia local justa, 
coopera�va i solidària.

XARXA
de grups de consum



Sant Esteve d'en Bas

ecovdc@gmail.com
Camprodon

La Xicoina

cooperativarauta@gmail.com

http://cooperativarauta.blogspot.com

La Pinya - Vall d'en Bas

gca@cntolot.org

CNT consum

Argelaguer

Argelaguer

argelaguerconsum@gmail.com

Argelaguer Consum


