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Food Coop
Thomas Boothe i Maellanne Bonnicel, 2016

Sinopsi
En plena crisi econòmica i a
l’ombra de Wall Street, la
cooperativa d’alimentació
Food Coop, en la que 16.000
membres treballen tres hores
al mes per tenir dret a comprar menjar de bona qualitat i
a un preu assequible, està en
ple funcionament.

Fitxa tècnica
Director ................... Thomas Boothe i
Maellanne Bonnicel
Guió ........................ Jo Beranger
Direcció de producció.Christian Pfohl
Disseny de so .......... Laura Cunningham,
Emmanuel Germand
i Tom Boothe
Durada ..................... 97 minuts
País .......................... Estats Units

En col·laboració amb El Rodal,
ecobotiga cooperativa
i la PAH
(Plataforma d’Afectades
per la Hipoteca i la crisi de Sabadell)

Food coop (2016) és un documental del director francès, Tom
Boothe que mostra la interessant
història del supermercat cooperatiu de Park Slope, a Brooklyn
(Nova York). Durant 1 hora i 2
quarts llargs descobrirem els
motius pels quals un grup de
poques persones van decidir obrir
aquesta cooperativa fa prop de 40
anys. L’evolució de la cooperativa
ha resultat en un supermercat amb
17.000 persones sòcies, la qual
cosa representa una gran organització. Què mou a les persones
participants a formar part de
la cooperativa? Per què una
persona pot dedicar hores de la
seva vida a ser part d’un supermercat cooperatiu a canvi de
productes de qualitat i locals?
Al documental s’hi tracten temes
com la pobresa alimentària, l’alimentació saludable, els interessos
de la indústria alimentària, el cost
de l’alimentació, alhora que ofereix
un model de consum respectuós
amb les persones i la terra.
En concret, un dels reptes de
la societat actual és el dret a
l’alimentació. Particularment, el
dret a una alimentació sana, el
dret a què tothom pugui tenir
accés a productes bàsics de
qualitat, o el dret de la terra i de la

pagesia a tenir un futur... En definitiva, poder decidir com ens
alimentem, o com i què cultivem a
la terra propera. Són qüestions
essencials que s’han tornat una
prioritat.
El desenvolupament industrial va
impactar sobre l’agricultura –amb
l’anomenada revolució verda, modificant les pràctiques agrícoles,
tan pel què fa a la producció, l’emmagatzematge, la distribució, el
consum i la venda d’aliments a
nivell mundial. Podem afirmar
l’equilibri del cicle agriculturaalimentació-vida s’ha trencat.
De la mateixa manera, la indústria
alimentària ha optat per modificar
els productes (envasats, processats...) en detriment de l’alimentació fresca i directa. L’enriquiment i els interessos de poques
mans que exploten la terra repercuteix negativament sobre milions
de persones sense accés a la terra,
milions de persones amb fam i
amb malnutrició –sobrepès-, un
malbaratament altíssim d’aliments
al món, etc.
La llista és massa llarga per continuar fent el mateix, i deixar que
siguin les grans empreses
amb
noms ben coneguts que s’enriqueixen amb els productes, explo-

tant la terra, la pagesia i les productores i deixant a les persones
consumidores un panorama ben
trist: productes de mala qualitat,
residus i empaquetament innecessari, excés de sucres i greixos saturats o hidrogenats...
Catalunya és un indret de llarg
recorregut històric en moviments
socials, associacionisme i cooperativisme. I les lluites i resistències
en sobirania alimentària i agroecologia no en són l’excepció. A principi dels anys 80 la incipient agrupació de persones per a l’accés a
productes ecològics va acabar en
centenars de grups de consum
(que prenien diferents formes jurídiques) per establir un tracte
directe amb les produccions ecològiques locals, i que es va estendre
per tot el territori durant els anys
noranta i 2000. El seu objectiu
principal era organitzar la compra
conjunta per accedir a productes
ecològics que eren escassos en els
mercats convencionals. Precisament per aquesta necessitat, hi
havia a Catalunya 123 cooperatives
de consum que aglutinaven 4000
unitats de consum distribuïdes
pels diferents col·lectius.
En les últimes dues dècades, s’ha
socialitzat el consum de producte
ecològic, per mimetisme amb el
què feien altres països europeus,
com França o Alemanya. Tot i que
l’Estat espanyol és un dels principals productors de producte ecològic és el màxim exportador en
mercat Europeu i en canvi, no en
som els consumidors principals.
Ara bé, en molts espais s’està
produint un debat al voltant de la
situació del consum agroecològic.
Ens trobem en un moment

d’inflexió que reclama canvis
per la sostenibilitat del cooperativisme.
Algunes cooperatives primerenques ja van obrir botiga amb horaris comercials per impulsar el
consum agroecològic i facilitar el
consum per a les famílies. Però és
en aquests últims anys que arreu
de Catalunya s’estan obrint botigues cooperatives o associatives,
amb base social important, per
ampliar l’accés a producció agroecològica. Així ho mostra la Magrana Vallesana a Granollers (2010),
l’Economat social de Barcelona
(2010), o altres com Bio-Alai al
país Basc (1993). Fins i tot, a
Barcelona o Manresa, les sòcies
cooperativistes estan fent esforços
per obrir directament un supermercat cooperatiu, semblant al
supermercat
cooperatiu
Som
Alimentació de València.
Tant El Rodal a Sabadell, com
a cooperativa de consum, com
l’Egarenca a Terrassa, com associació, han optat per obrir ecobotigues amb horaris comercials i amb
servei a persones sòcies -i també
no sòcies a Sabadell. L’obertura de
la botiga va acompanyada d’un
ampli ventall d’oferta de producte
tan de fresc, com de rebost. La
característica principal és que
molts dels productes són vallesans
i per això la pagesia del Vallès
s’enforteix. El Rodal va obrir la
botiga al mes de maig del 2018 i ja
compta amb una base de 119 persones sòcies i amb dos matins i
tres tardes d’obertura. La botiga es
troba al carrer de la Unió, 46.
A Sabadell, coexisteixen grups de
consum, com El Teixit de la Terra
(Quartera i Creu Alta) i Treu

Banya (Quartera) que agrupen
unes 50 famílies i també asseguren
accés a l’alimentació agroecològica, tot i que el model organitzatiu
és en petits grups i a través de les
hores de voluntariat, afavorint un
abast més reduït i amb facilitats
més restringides en relació a horaris, però amb més implicació i
cogestió activista.
Per altra banda, a la ciutat de
Sabadell, la PAH també ha iniciat
un projecte amb l’objectiu d’incidir
sobre la pobresa alimentària i
l’accés a l’alimentació sana, de
qualitat i digne per part de persones que pateixen situacions de
crisi socioeconòmica. Durant la
tardor del 2018, la PAH ha enllestit un projecte que promou l’autogestió de les persones organitzades
per a dignificar l’accés alimentari,
seguint el model d’organització
dels grups de consum, i aprofitant
l’excedent de productes i aliments
que el grup ha anat recollint de la
xarxa que ha creat. A la llarga, el
grup de la PAH té la intenció de
crear un supermercat cooperatiu,
oferint llocs de treball, amb oferta
alimentària pròpia a partir dels
excedents comentats i sobretot,
dignificant l’accés als productes
d’alimentació perquè tota persona
té dret a als aliments bàsics, de
qualitat i de forma digne.
El consum de cada persona pot
revertir formes d’un sistema
capitalista, explotador i desigual,
doncs el consum agroecològic
fomenta un millor tracte a la pagesia, a la terra, als productes sans i
agroecològics. Ampliem i estenem
aquest model per un bé social, a la
ciutat.
El Rodal i la PAH
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