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Pretenem ser una associació de consumidors de Begues de productes ecològics (1) de 
proximitat, persones interessades en la millora de la seva salut i del seu entorn, disposades 
a fer un canvi en els nostres hàbits a l'hora d'omplir el cistell i promocionar la sobirania 
alimentària. 
 
Quin són els nostres objectius? 
- Oferir a les persones associades aliments ecològics, de proximitat, directament del 
productor i que respectin el medi ambient. 
- Donar a conèixer els productes ecològics i de proximitat al màxim nombre possible de 
ciutadans. 
- Fomentar el consum i producció dels productes frescos de temporada. 
- Promocionar i recuperar productes propis del territori. 
- Contribuir a consolidar una xarxa comarcal de comercialització de productes agrícoles i 
ramaders ecològics i de comerç just. 
- Fomentar el consum conscient i responsable (2) en tots els àmbits, incloses escoles, 
AMPA i associacions. 
- Fomentar una alimentació equilibrada i ecològica. 
- Establir lligams entre l’associació i els productors, per tal d’apropar-nos a la seva manera 
de treballar i ser conscients de la procedència dels nostres aliments. 
- Potenciar el desenvolupament de projectes de proximitat que produeixin tots aquells 
aliments que necessitem. 
 
Com funcionaríem? 
L'objectiu bàsic és l'autogestió dels socis que s'organitzen per tal de fer possible el 
proveïment dels productes ecològics en el propi local, a través del contacte directe amb els 
productors o distribuïdors. 
Aquest procés implica bàsicament; encarregar, recepcionar i facturar els productes, però no 
són les úniques tasques necessàries. 
Per tal que tot el circuit funcioni, és recomanable dividir la associació en àrees de treball i 
l'objectiu és procurar un òptim repartiment de tasques per tal d'evitar l'acumulació de feines 
en uns mateixos socis: 
 

Aquestes Comissions de treball poden ser les següents: 
- Compres 
- Comptabilitat i facturació, 
- Administració, 
- Neteja i infraestructura 
- Relacions externes 
- Activitats culturals 
- Comunicació i coordinació 

 
En paral·lel a l'existència d'aquestes comissions, poden funcionar dos òrgans de seguiment i 
decisió; L'assemblea general i la Junta Directiva o Consell Rector. 



 
Com ens finançaríem? 
El funcionament associatiu permet oferir productes a preus més assequibles directament 
dels proveïdors, per assolir aquest objectiu s’estableixen uns costos periòdics: 
 
Inicialment 
• s’establirà una quota inicial per cada soci 
 
Mensualment  
• es pagarà una quota per unitat familiar  
 
Setmanalment 
• % sobre les comandes setmanals 
 
Quins són els drets i deures dels associats? 
Cada unitat familiar que s'associa rep els estatuts de l'associació per conèixer objectius, 
drets i deures.  
 
A continuació resumim alguns drets i deures destacables: 
 
- Els associats tenen dret a assistir a les reunions de l’Assemblea General, ser elegits per 
als llocs de representació, rebre informació sobre les activitats de l'associació, formar part 
dels grups de treball i posseir un exemplar dels estatuts. 
 
- Són deures dels membres de l'associació contribuir al sosteniment de l'associació amb el 
pagament de la quota i complir la resta d'obligacions que resultin de les disposicions 
estatutàries. 
 
Que necessitarem? 
Trobar un local: 
Per ús exclusiu o bé compartint l'espai amb altres entitats. Podria ser un local cedit per un 
soci, per una administració, per una entitat...En qualsevol cas, en principi serà millor en 
planta baixa per una recepció més còmode del producte. 
 
A nivell de material:  
S'acostuma a disposar d'unes prestatgeries amb les cistelles dels socis per omplir de 
producte fresc i unes altres prestatgeries on hi ha el producte amb estoc, sitges pel granel 
etc... També hi acostuma a haver un espai d'oficina, potser amb un ordinador que pot tenir 
instal·lat un programa de facturació i comptabilitat, balances per pesar el producte fresc i a 
granel, i si s'escau alguna nevera. 
 
 
Què caldrà fer per donar-se d'alta a l'associació? 
L’associació de consumidors Crespinell començarà a funcionar el mes aviat possible. Les 
famílies interessades ens estem organitzant per confeccionar els estatuts i donar d’alta la 
associació. Per formar part de la mateixa nomes caldrà presentar:  
 
- un DNI on aparegui el domicili de la unitat familiar que es dóna d'alta, i facilitar els noms de 
les persones que la integren. 
 
- un número de compte per fer el cobrament de la quotes corresponents. 
 
 
  



MÉS INFORMACIÓ 
 
(1) Què és la producció ecològica? 
La producció agrària ecològica, denominada també biològica o orgànica, és un sistema de 
producció i elaboració de productes agraris naturals. L’objectiu principal és l’obtenció 
d’aliments de màxima qualitat. 
 
La certificació ecològica garanteix que els aliments han estat produïts o elaborats seguint les 
normes de l’agricultura ecològica, i que han estat controlats en tot el procés de producció, 
elaboració, envasat i comercialització. 
 
Les tècniques utilitzades en la producció agrària ecològica són respectuoses amb el medi 
ambient i amb les persones, perquè es restringeix l’ús de productes químics de síntesi 
(hormones, herbicides, adobs químics, plaguicides, etc.). Per tant, els productes agraris 
ecològics no contenen residus d’aquestes substàncies. 
 
Els productes vegetals ecològics són productes cultivats sense adobs ni pesticides de 
síntesi química (fungicides, insecticides o herbicides). Per tant, sense residus d’aquestes 
substàncies. 
 
No estan autoritzats els cultius transgènics. 
 
Els productes animals ecològics són productes que provenen d’una ramaderia que 
proporciona unes condicions de vida dignes al bestiar, i que respecta les seves necessitats 
biològiques i de comportament. 
 
*  Aquest bestiar s’alimenta amb productes ecològics. 
*  Els animals herbívors tenen accés a pastures, i les aus i els porcs, a patis. 
* Els allotjaments dels animals tenen una superfície mínima, permeten l’entrada de llum 
natural abundant i estan perfectament ventilats. 
 
Els productes ecològics elaborats són productes agraris vegetals i animals transformats 
mitjançant tècniques que minimitzen les formes de contaminació i les pèrdues de qualitat, i 
amb restricció de l’ús d’additius i auxiliars tecnològics. 
Font: CCPAE 
 
 
(2) Què és el consum responsable? 
Per consum responsable s'entén l'elecció dels productes i serveis no només sobre la base 
de la qualitat i el preu, sinó també pel seu impacte ambiental (de proximitat, ecològic) i social 
(comerç just, sou just), i per la conducta de les empreses que els elaboren (impacte 
ambiental, condicions dels treballadors...) 
 
 
10 motius per consumir productes ecològics: 
1. Perquè són més saborosos. 
2. Perquè són saludables i nutritius. 
3. Perquè són segurs. 
4. Perquè respecten el medi ambient. 
5. Perquè han estat produïts sense pesticides ni adobs de síntesi química. 
6. Perquè no utilitzen organismes modificats genèticament. 
7. Perquè per obtenir-los s’ha respectat al màxim el benestar animal. 
8. Perquè no es permet tractar els animals amb antibiòtics ni hormones. 
9. Perquè l’ús d’additius està molt restringit. 
10. Perquè estan regulats per normatives europees i controlats per organismes acreditats. 


