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Resum  

El present treball final de carrera sorgeix com a conseqüència de la recopilació i 

processat d’informació referent a l’aparició de models cooperativistes de consum i 

en especial al cas pràctic del grup de consum responsable Cistella Verda.  

Els actuals models de consum deslocalitzats, basats en la producció intensiva de 

producte, els marges de benefici que tenen els intermediaris i les grans superfícies 

de consum, estan afectant de manera decisiva als petits productors. Per altra banda 

l’opció de consum ecològic, tant en origen com en processat, junt amb la seva 

distribució en petits i mitjans comerços amb marges de benefici elevats fan que 

només un col·lectiu de consumidors prou solvent pugui accedir-hi. 

Tenint com a referència d’altres iniciatives similars, i dintre d’un període 

d’efervescència de models alternatius de consum, va néixer la Cistella Verda al 

Masnou. Fa cinc anys, un grup reduït de persones van creure en l’alternativa 

ecològica de consum així com la relació directe amb els proveïdors enfront un 

model de comerç globalitzat i marges de benefici d’intermediaris excessivament 

elevats. Aquest grup de persones, es va consolidar des d’un inici amb 45 famílies 

que es van constituir com una entitat sense ànim de lucre que promou el consum 

responsable d’aliments. 

El projecte, a l’actualitat, va més enllà d’un model de consum, esdevenint alhora un 

model d’autogestió que avarca d’altres iniciatives i requereix de la implicació dels 

seus membres. En aquest treball, es pretén presentar aquest model portat a la 

pràctica, mitjançant la seva història, organització i perfil dels seus membres així 

com l’estudi econòmic de les despeses i ingressos durant aquest període. 

Paraules claus: cooperativa  de consum,  proveïdors, producte ecològic, 

autogestió, benefici de producte i sistemes de costos. 
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Resumen  

El presente trabajo final de carrera surge como consecuencia de la recopilación y 

procesado de información referente a la aparición de modelos cooperativistas de 

consumo y en especial al caso práctico del grupo de consumo responsable Cistella 

Verda.  

Los actuales modelos de consumo deslocalizados, basados en la producción 

intensiva de producto, los márgenes de beneficio que tienen los intermediarios y las 

grandes superficies de consumo, están afectando de manera decisiva a los 

pequeños productores. Por otro lado la opción de consumo ecológico, tanto en 

origen como en procesado, junto con su distribución en pequeños y medianos 

comercios con márgenes de beneficio elevados hacen que sólo un colectivo de 

consumidores suficientemente solvente pueda acceder a ellos. 

Teniendo como referencia otras iniciativas similares, y dentro de un periodo de 

efervescencia de modelos alternativos de consumo, nació la Cistella Verda en El 

Masnou. Hace cinco años, un grupo reducido de personas creyeron en la 

alternativa ecológica de consumo así como la relación directa con los proveedores 

ante un modelo de comercio globalizado y márgenes de beneficio de intermediarios 

excesivamente elevados. Este grupo de personas, se consolidó des de un inicio con 

45 familias que se constituyeron como una entidad sin ánimo de lucro que 

promueve el consumo responsable de alimentos. 

El proyecto, en la actualidad, va más allá de un modelo de consumo, resultando a 

su vez un modelo de autogestión que abarca otras iniciativas y requiere de la 

implicación de sus miembros. En este trabajo, se pretende presentar este modelo 

llevado a la práctica, mediante su historia, organización y perfil de sus miembros así 

como el estudio económico de los gastos y ingresos durante este periodo. 

Palabras clave: cooperativa  de consumo,  proveedores, producto ecológico, 

autogestión, beneficio de producto i sistemas de costes. 



Abstract 

Title. Cooperativist consumption model: Evolution, organization and cost 

system, on the practice case of consumption group responsible of Cistella 

Verda in El Masnou 

 

Authoress: Alicia Tarodo i Casado 

Tutor: M.Carmen Barco Guijarro 

 

The next final degree project comes up as a consequence of the compilation and 

processed of information referred to the apparition of different cooperativist models 

of consumption and especially the responsible consumption group Cistella Verda. 

The current models of unallocated consumption, which are based on the intensive 

production of the product, the profit margin which has the intermediaries and the big 

areas of consumption, are affecting in a decisively way the little products. But on the 

other hand the option of ecological consumption, both from origin and processed, 

with its distribution in small and medium stores with high profit margins make that 

only a solvent enough group of consumers can access to them. 

Having as a reference other similar initiatives, and in a effervescence period of 

alternative models of consumption, it was born Cistella Verda, in Masnou. Five 

years ago, a small group of people believed in the ecological alternative of 

consumption as well as the direct relation with suppliers in front of a model of 

globalized trade and profit margins of intermediaries excessively high. This group of 

people was first consolidated with forty-five families distributed as a no profit entity, 

which promotes the responsible consumption of food. 

The project, currently, goes farer than a consumption model, it is at the same time a 

model of self-management which copes with other initiatives and requires the 

expansion of its members. On this project, it is expected to introduce this model to a 

practice, by means of its history, organization and the profile of its members as well 

as the economic study of its expenses and incomes during this period. 

Keywords: cooperative of consumption, suppliers, ecological product, self-

management, product profit and cost system. 
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1. Introducció 

 

Els actuals models de consum deslocalitzats, són el resultat de l’evolució del 

sistema de consum capitalista que va començar la seva gestació amb el final de la 

Segona Guerra Mundial, gràcies a l’augment del nivell vida de les classes 

treballadores i el seu consegüent accés al consum de masses.  

La creació de la necessitat de consum de productes, que acaben esdevenint 

imprescindibles, combinat amb les facilitats productives, majoritàriament 

econòmiques, que resulten de produir-los en indrets on les polítiques socials, 

laborals o ambientals són més laxes, poden donar lloc a casos tant peculiars i 

alhora tan comuns, avui en dia, com el que es mostra a continuació: 

 

 

Figura 1. Mapa de les importacions i exportacions de pomes a Catalunya. Font: La 

Cistella Verda 

Avui en dia, el sistema capitalista aplicat al sector agroalimentari fonamenta les 

seves bases en la producció intensiva de producte que va néixer als anys 60 amb la 

revolució verda. En aquests anys, es va aconseguir un increment de la producció 

agrícola com a conseqüència de la utilització de tècniques de producció modernes 

com la selecció genètica i la producció de monocultius, possibles gràcies a 

l’aplicació de sistemes de regadius i ús de pesticides, herbicides i fertilitzants 

químics. No obstant, amb l’increment de la producció també van anar apareixent 

problemes que posaven en dubte la viabilitat d’aquest model, com ara la 
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dependència de la tecnologia, l’emmagatzematge del producte o la dificultat 

d’adaptació dels nous cultius. Per altra banda aquest sistema productiu no deixava 

lloc a explotacions de petites dimensions donant-se cada cop més casos de fusió 

de petites explotacions per donar lloc a grans superfícies. 

 Dintre d’aquest model agroalimentari, els marges de benefici que tenen els 

intermediaris junt amb la pressió de les grans superfícies de consum que 

requereixen l’abastiment de grans quantitats del mateix producte de manera 

continuada, estan afectant de manera decisiva als petits productors que intenten 

mantenir les seves explotacions. Per altra banda l’opció de consum ecològic, tant 

en origen com en processat, junt amb la seva distribució en petits i mitjans 

comerços amb marges de benefici elevats fan que només un col·lectiu de 

consumidors prou solvent pugui accedir-hi. 

Des de la perspectiva del moviment que defèn un consum responsable, es desprèn 

que l’actual model de desenvolupament no és sostenible ni ambiental, ni social ni 

econòmicament. Està generant greus problemes com el canvi climàtic, la pèrdua de 

biodiversitat, la desforestació, la pèrdua de sols fèrtils y també un repartiment cada 

cop més injust de la riquesa. 

Tenint com a referència d’altres iniciatives similars, i dintre d’un període 

d’efervescència de models alternatius de consum, va néixer la Cistella Verda al 

Masnou. En aquest municipi de prop de 22.000 habitant, fa cinc anys, un grup 

reduït de persones van creure en l’alternativa ecològica de consum així com la 

relació directe amb els proveïdors enfront un model de comerç globalitzat i marges 

de benefici d’intermediaris excessivament elevats. Aquest grup de persones, es va 

consolidar des d’un inici amb 45 famílies que es van constituir com una entitat 

sense ànim de lucre que promou el consum responsable d’aliments. 

El projecte, a l’actualitat, va més enllà d’un model de consum, esdevenint alhora un 

model d’autogestió que avarca d’altres iniciatives i requereix de la implicació dels 

seus membres. En aquest treball, es pretén presentar aquest model portat a la 

pràctica, mitjançant la seva història, organització i perfil dels seus membres així 

com l’estudi econòmic de les despeses i ingressos durant aquest període. 
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1.1. Objectius 

El present Treball Final de Carrera té com a objectius descriure les bases 

contextuals que han fet possible el projecte de la Cistella Verda, la seva 

organització i abast, així com l’anàlisi econòmic d’aquests darrers anys.         

Fugint de la pretensió d’esdevenir una guia sobre les cooperatives de consum 

responsable, pretén ser un document de referència per tenir una visió global de 

l’abast d’un projecte d’aquestes característiques en un municipi de 22.000 

habitants. 

1.2.  Material i mètodes 

Per portar a terme aquest projecte, s’ha fet ús de tot el material de suport informàtic 

que durant aquests anys ha elaborat i custodiat la comissió econòmica de la Cistella 

Verda, en la seva tasca continuada i desinteressada, per fer del grup de consum 

una realitat possible. Entre aquest, destaquen: 

 Base de dades en format Acces de seguiment de la Cistella Verda 

 Full de càlcul Excell de pagament de factures 

 Balanços mensuals i anuals 

També s’ha comptat amb la col·laboració d’alguns membres de la Cistella que han 

facilitat informació sobre la organització interna de la comissió a la que pertanyen i 

s’ha tingut com a recurs, la recopilació d’informació sobre el mapa actual de les 

cooperatives de consum, que es dibuixa al territori català, elaborat a les jornades de 

la Repera, que seran explicades més endavant. 

El mètode utilitzat ha estat la síntesi del procés constructiu de la Cistella Verda, així 

com el treball de les dades econòmiques, mitjançant l’elaboració del compte de 

resultats i el de tresoreria, a partir de les dades que es tenien corresponents als 

moviments econòmics reals de la Cistella Verda dels darrers anys i mig. 
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2. Les cooperatives de consum 

La proliferació creixent de cooperatives arreu del territori no deixa de ser una 

demostració que cada cop més persones creuen en un model alternatiu de consum. 

El fet que l'àmbit sigui molt local i que el nombre de persones implicades no sigui 

molt gran no ha de restar la rellevància i importància que es mereix un moviment 

d'aquesta magnitud. 

Si bé cada cooperativa té diversos atributs que la diferencien de les demés, en elles 

podem trobar un seguit de trets característics comuns: 

 Els integrants procedeixen d'un mateix territori molt focalitzat (barri o ciutat) 

 Aquest barri o ciutat acostuma a trobar-se a força distància de pagesos i 

productors 

 Els integrants volen dur a terme un consum alternatiu de qualitat, ecològic, 

de temporada i de comerç just amb el món rural simplificant el circuit 

comercial del producte. 

2.1. Models 

Existeixen força precedents a l'Estat espanyol agrupats en dos grans modalitats: 

Aquelles que integren consumidors i productors: pretén aconseguir un compromís 

solidari i estable entre consumidor i productor. El consumidor es compromet en 

comprar la producció íntegra fins i tot avançant part dels diners al pagès, en tot cas 

ambdues parts tenen el compromís de fer-se costat davant d'imprevistos que 

degenerin en pèrdues. Existeixen casos en que els membres realitzen jornades de 

treball a favor del productor repercutint directament a l'associació o cooperativa. Es 

destaquen dins aquest grup: 

“Bajo el Asfalto esta la Huerta!” (BAH!) a Madrid, inspirat en precedents europeus 

com les franceses AMAP (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne). 
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Associacions amb llarga trajectòria en territori andalús: “La Ortiga” (Sevilla), “La 

Breva” (Malaga), “El encinar” (Granada). 

Aquelles que integren solament consumidors: aquest format és el més estès dins el 

territori català. La relació entre consumidor i productor és més relaxada, això no treu 

que no existeixi el vincle de solidaritat en ambdues direccions reforçat a base de 

visites als camps o instal·lacions del productor. Dins aquest grup, també destaquen 

les següents cooperatives peninsulars: 

 “Landare”, Pamplona 

 “Bio Alai”, Vitòria 

 “Arbore”, Vigo 

 “La Llavoreta”, Valencia 

Tot i partir d'un tronc ideològic comú, es troben multitud de models amb llurs 

variàncies tant a nivell d'organització, de gestió o de vincle amb el productor. El fet 

que els membres participin activament en el rumb de l'organització, fa que tant el 

producte com la gestió d'aquest estigui al seu gust. En aquest sentit es poden 

trobar dues modalitats de gestió del producte: 

 Cistella oberta: els membres demanen de forma periòdica (normalment cada 

setmana) un seguit de productes de temporada tot pagant directament pel 

que un consumeix.  

 Cistella tancada: els membres pagant una quota fixa reben a canvi un cistell 

dotat a base de productes en funció de la temporada i la disponibilitat per 

part del pagès .  

La implicació dels membres en les tasques operatives també planteja diferents 

modalitats organitzatives. El fet que s'hagin de dur a terme gestions que requereixin 

un alt grau d'implicació i responsabilitat ha empès a moltes iniciatives consolidades 

a contractar persones alienes a la organització, aquest és el cas d’iniciatives molt 

reconegudes a Andalusia, València, algunes a Catalunya o d'altres més noves a 

Galícia. Per altra banda, molts grups i cooperatives es resisteixen a la 
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externalització de tasques fora dels membres constituents, sent aquest el model 

més extens a Catalunya. 

Finalment també cal fer esment que hi han cooperatives que opten a vendre 

productes de cara al públic sense que aquest tingui vinculació directa amb la 

organització. 

2.2. Història de les cooperatives de consum 

El naixement de les cooperatives de consum es produeix en una primera etapa a 

finals de la dècada dels 80 i inicis dels 90 i una segona etapa ja a l'entrada del 

segle XXI. L’origen d'aquestes estan fortament lligades a moviments socials com 

ara el sindical, com a exemple podem trobar la vinculació del “Sindicato de Obreros 

del Campo” en iniciatives en territori andalús. 

Cooperatives i grups de consum en ordre cronològic durant la primera etapa: 

 Cooperativa Almocafre a Còrdoba (1994). Aquesta experiència rau de la 

constitució del “Instituto de Sociologia y Estudios Campesinos” (ISEC) de la 

Universitat de Córdoba. 

 Les ja esmentades: La Ortiga a Sevilla (1993), El Encinar a Granada (1993), 

La Breva a Màlaga (1995) o El Zoco a Jaen (1995). 

 El Brot a Reus (1987), El Rebost a Girona (1988), Landare a Pamplona 

(1992), Germinal a Barcelona (1993), La Llavoreta a València (1993) i Bio 

Alai a Euskadi (1993) 

Encara que moltes d'aquestes entitats avui en dia són cooperatives, en el moment 

de la seva creació foren constituïdes com a associacions.  

Durant la segona etapa de finals dels 90 cap a inicis del segle XXI les cooperatives 

històriques van veure com augmentava el seu nombre de membres i n'apareixien 

moltes altres a Madrid, Múrcia, Catalunya, Euskadi, País Valencià, Andalusia, Illes 

Balears entre altres. En destaquen: 
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 Grupos Autogestionados de Konsumo (GAKs) a Madrid, finals dels 90: 

persones provinents de moviments socials de la capital es van organitzar en 

base d'uns principis de consum responsable i ecològic. Ràpidament es 

formaren 6 col·lectius. 

 Bajo el Asfalto está la Huerta (BAH!) a Madrid, 2000: constituits per 10 grups 

repartits per diferents barris amb un total de 130 unitats de consum. 

Disposen d'un grup que treballa el terreny vinculat al col·lectiu. 

 Surco a surco a Madrid, 2000. Inspirats en BAH! 

 Arbore a Vigo, 2001: ha crescut amb molt èxit i suma 290 unitats de 

consum. 

 A Xoaninha al Ferrol, 2005: 160 unitats de consum i nascuda amb el suport 

de l'anterior. 

Durant els anys 2000, aquells grups i cooperatives històriques van veure multiplicar 

els seus membres i augmentar els seus socis, alhora que foren capaces d'oferir una 

varietat més gran de productes.  

 Germinal a Barcelona a principis dels 2000 ja comptaven amb 5 grups 

repartits entre Barcelona i Rubí. Conformen unes 200 unitats familiars 

 Bio Alai a Vitoria, 650 unitats familiars aproximadament. 

  Landare a Pamplona, té quasi 20 anys d'història conformant 800 unitats 

familiars i proveint a la vora de 4000 més mitjançant la botiga de la qual 

disposen. 

Durant aquest període van anar apareixent organitzacions que van començar 

promovent el comerç just com a idea global i transformadora. Aquestes 

organitzacions amb el temps han anat introduint en les seves botigues productes 

agroecològics i han servit de plataforma per promoure grups de consum. Aquests 

en són uns casos: 

 La xarxa de l'Espai per un Comerç Just, Barcelona 

 Xarxa de Consum Solidari, Barcelona. Compta amb sis grups de consum 

agroecològic 

 Sodepaz, Madrid 
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 A cova da terra, Lugo 

 Gira por el desarrollo, Santander 

 Picu Rabicu, Xixon 

Aquestes organitzacions han anat posant de relleu la necessitat “d'actualitzar” el 

concepte de comerç just Nord-Sud amb una perspectiva més global de solidaritat i 

de justícia comercial i camperola “Nord-Nord” i “Sud-Sud” vinculada a la defensa de 

la sobirania alimentària. 

Finalment, es destaca la iniciativa del sindicat de pagesos COAG mitjançant la 

iniciativa ARCO (Agricultura de Responsabilitat Compartida). Té com a objectiu 

simplificar els circuits comercials tot evitant intermediaris entre productor i 

consumidor mitjançant alternatives com ara: mercats de productors, grups de 

consum, lliurament de comandes a domicili, venda en explotacions, menjadors 

col·lectius, etc. Segons alguns sindicats aquesta és la única manera de poder 

arribar al consumidor de forma directa i evitar la crisi en que està immersa el sector.  

A Febrer de l’any 2008, en el transcurs del forum social català, es va veure la 

necessitat de millorar la comunicació i la relació entre consumidors i productors en 

l’àmbit de l’agroecologia. Va ser llavors, quan es va plantejar la possibilitat 

d’engegar unes jornades de debat per apropar els diferents grups de consum i 

productors, detectar els diferents problemes i necessitats identificables en aquests 

col·lectius i cercar les possibles solucions. Aquestes jornades van prendre el nom 

de La Repera. A l’actualitat ja s’han celebrat dues convocatòries i s’ha creat una 

pàgina web amb les diferents conclusions de les trobades, esdevenint un recurs 

potent i una eina conjunta dels diferents grups de consum repartits arreu de 

Catalunya. 

2.3. Mapa actual de les cooperatives de consum a Catalunya 

Després de l’efervescència dels grups de consum l’any 2000, relatada a l’apartat 

anterior, Catalunya va passar de menys de deu cooperatives a més de noranta a 

l’actualitat, sumant avui en dia un total de 2880 unitats de consum. D’aquestes, un 

86% es troben a la província de Barcelona i un 46% a la capital catalana. 
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A continuació mostro dos mapes de la distribució de les cooperatives arreu de 

Catalunya, i més ampliat de la situació d’aquelles que es troben concentrades a 

l’àrea metropolitana de Barcelona. Aquest mapes ha estat elaborats com a iniciativa 

sorgida de les jornades de La Repera i esdevenen una capa activa del google 

maps, sent possible la seva modificació mitjançant notificació dels canvis i 

ampliacions detectades als seus gestors. Les peres de color verd representen els 

diferents grups de consum que hi ha pel territori. Les peres grogues representen els 

pagesos. 

 

Figura 2. Mapa dels grups de consum i principals proveïdors al territori català.  Font: 

La Repera. 
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Figura 3. Mapa dels grups de consum i principals proveïdors al L’àrea metropolitana 

de Barcelona. Font: La Repera. 

 

 

A l’Annex 6 del present document s’inclou el llistat dels grups de consum a que fan 

referència els símbols en forma de pera. 
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3. La cistella Verda 

3.1. Història i Objectius 

L’any 2005, tres militants actius en diferents moviments socials de l’època i vilatans 

del Masnou, van valorar la possibilitat de crear una cooperativa de consum seguint 

el model d’algunes experiències conegudes similars a la capital catalana. Així, 

apadrinats inicialment pel grup de consum La Gleva, del barri de Gràcia, i prèvia 

valoració de l’oferta d’abastiment ecològic existent al municipi, van cridar als 

habitants de Masnou a una reunió a un dels edificis públics per parlar sobre el tema 

i fer una primera estimació de la viabilitat de la iniciativa (veure Annex 1). 

Sorprenentment, d’aquesta primera reunió van sortir 45 famílies que coincidien en 

la necessitat de cercar vies alternatives de consum i, en una segona reunió, van 

establir unes premisses que caracteritzarien tant el grup que tot just naixia, com el 

producte i productors amb qui tractarien. Així és com, en plena efervescència de 

models alternatius de consum a Catalunya, a l’any 2005 va néixer la Cistella Verda 

al Masnou.  

Les premisses inicials que es van establir van ser les següents: 

 Sistema intern assembleari  

 Responsabilitat compartida tant funcional com legal de tots els membres 

 Tracte amb proveïdors locals i artesanals 

 Comerç just 

 Provisió de producte ecològic 

 Provisió de producte a granel 

Un dels primers dilemes que va tenir el grup va ser el de la fórmula legal sota la que 

treballarien, debatin-se entre la constitució com una entitat sense ànim de lucre i 

una societat cooperativa. Tot i que la segona, en certs aspectes, podria cobrir millor 

legalment l’activitat majoritària prevista, la primera englobava millor les diferents 

activitats que podrien conformar el projecte i que anirien més enllà de la provisió i 

consum de mercaderies. Així, finalment, es va optar per la constitució com a 
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associació sense ànim de lucre que promou el consum responsable i el grup va 

passar a anomenar-se: “Grup per al consum responsable Cistella Verda”. 

Un altre punt que va requerir una especial consideració, va ser la necessitat de 

disposar d’un espai físic on portar a terme l’activitat i davant la impossibilitat de 

trobar cap espai cedit o compartit es va optar pel lloguer d’un local.  

També va se acotat el nombre màxim de famílies que podrien formar part activa del 

col·lectiu, tenint en compte tant les possibilitats organitzatives com el moviment tant 

de mercaderies com de diners pel fet d’abastir a la totalitat de famílies integrants, 

fixant el màxim en 45 untats familiars.   

En un principi, varem començar només autoorganitzant-nos per realitzar de manera 

conjunta les comandes de fruita i verdura.  A l’actualitat, i desprès de cinc anys de 

treball, no només tractem amb més d’una vintena de proveïdors amb una oferta de 

productes amplament variada, sinó que a més formem part d’una complexa xarxa 

social promovent i participant activament en iniciatives tant variades com La Repera 

(ja introduïda en apartant anteriors), la festa de la Solidaritat, mercats d’intercanvi 

municipals, menjadors escolars ecològics, etc... 

3.2. Sistema assembleari 

El sistema assembleari és el sistema de democràcia directa en que es basa la 

Cistella Verda. Consisteix en la deliberació i decisió de tots els aspectes que tenen 

a veure amb el grup, a les diferents reunions participatives i periòdiques que es 

porten a terme. En aquestes reunions, tots els membres poden donar la seva opinió 

i decidir sobre un tema directament representant-se a ells mateixos.  Les pertinent 

decisions dintre de les  assemblees, es porten a terme majoritàriament per consens 

perseguint així, no només l’acord de la majoria dels integrants, sinó també l’objectiu 

de resoldre o atenuar les objeccions de les minories per arribar a una decisió més 

satisfactòria per tots els membres del grup. 

Per complir amb l’objectiu de representació, l’assistència a les diferents reunions 

assembleàries és obligatòria per totes les Unitats Familiars. 
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3.3. Organització 

L’organització de la Cistella Verda es basa en la participació cooperativa dels seus 

membres, en totes les tasques que es requereixen per portar endavant el projecte. 

D’aquesta manera, es va optar per esdevenir, la implicació, requisit indispensable 

per formar-ne part. Així mateix, tots els membres de la cooperativa assumeixen la 

responsabilitat de qualsevol problema o afer que tingui a veure amb la seva 

activitat, quedant aquest fet recollit en el document de règim intern del grup (veure 

darrera proposta a l’Annex 5) i legalitzat amb la declaració d’assumpció de 

responsabilitat (veure Annex 6) que cada família té la obligació de signar un cop 

esdevé membre.  

En altres models cooperativistes similars, esmentats anteriorment, s’ha valorat la 

possibilitat de portar a terme una contractació externa per realitzar les tasques 

previsibles i habituals que poden sorgir de l’activitat, i que sovint requereixen un 

coneixement més acurat en determinades matèries o àmbits. Així, en altres models, 

es compta amb el suport d’una persona assalariada perquè porti a terme les 

tasques de gestió. En el cas de la Cistella Verda s’ha descartat aquest model, 

apostant per l’autogestió en tots els nivells i s’ha optat per l’aprofitament del 

potencial de cada membre, perquè desenvolupi aquelles tasques en que té més 

coneixement, bé per la seva formació, professió o simplement coneixement. 

Dintre de les tasques previsibles d’aquest grup de consum, s’ha fet una primera 

distinció entre aquelles de caràcter permanent i que requereixen un coneixement 

més específic d’una matèria concreta o una dedicació més focalitzada en un àmbit,  

i aquelles de caràcter puntual i, més aviat, mecàniques. Mentre les primeres 

esdevenen les comissions de treball, les segones donen lloc als torns rotatius. 

L’organització, de manera més detallada, de la Cistella Verda quedarà palesa ens 

els següents apartats mitjançant l’explicació de treball cóm dels torns rotatius. 

3.3.1. Comissions de treball 

Les comissions de treball són els diferents grups actius en que es divideixen els 

membres de la Cistella Verda i que porten a terme les diferents tasques 
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especialitzades. Cada comissió té definides i acotades les seves responsabilitats i, 

la majoria tenen un règim de funcionament intern del que tenen coneixement tots 

els membres que en formen part. Tots els integrants del grup de consum tenen com 

a requisit indispensable formar-ne part d’alguna. No obstant, dintre de cada 

comissió, es té en compte tant els potencial com la disponibilitat temporal dels seus 

integrants. 

Actualment la Cistella Verda es divideix en 6 comissions:  

Comissió de Legal 

La comissió de Legal resta integrada per 4 membres corresponents a 4 unitats 

familiars. Aquesta comissió va tenir especialment importància als inicis de la Cistella 

Verda doncs va ser l’encarregada de dissenyar els estatuts per la seva constitució 

com a associació sense ànim de lucre i donar d’alta el grup dintre del registre 

d’associacions. A l’actualitat, aquesta comissió té atribuïdes les següents tasques: 

 Convocació d’assemblees generals mitjançant llista de distribució de la 

Cistella Verda. 

 Prendre acta a les diferents assemblees i afegir el document al correu de 

google al que tots els membres de la cistella tenim accés. 

 Mantenir actualitzat el document de Règim Intern que defineix el 

funcionament de la Cistella Verda, així com la responsabilitat dels seus 

membres.(veure Annex 5) 

 Mantenir actualitzat els certificats d’assumpció de responsabilitats dels 

membres de la Cistella Verda (veure Annex 6) 

 Vetllar perquè el funcionament i activitat de l’Associació es mantinguin dintre 

de la legalitat. 

 Activar les mesures pertinents organitzatives i de defensa en cas que se’ns 

imputi algun càrrec. 

 

 



19 
 

Comissió de Manteniment i Logística 

La comissió del manteniment i Logística resta integrada per 8 membres 

corresponents a 6 unitats familiars. Als inicis va ser l’encarregada de dotar el local 

de la Cistella Verda dels elements i infraestructura necessària per portar a terme la 

seva activitat. Les seves tasques engloben: 

 Mantenir el local amb els elements necessaris per portar a terme 

correctament l’activitat. Això és: neveres, balances, calaixeres, taules, 

cadires, balances, estants, etc... 

 Vetllar pel bon funcionament dels diferents aparells elèctrics i electrònics i 

encarregar les seves pertinents reparacions. 

 Mantenir els caixons corresponents a les diferents unitats familiars, 

identificables amb el número dels socis i requerir a les famílies les 

fotografies per la mateixa finalitat. 

 Realitzar 2 neteges exhaustives a l’any al local. 

 Obrir el local als productors esporàdics perquè descarreguin el producte. 

 Empaquetar el producte que arriba a granel per a un consum més fàcil per 

part de les famílies. 

 Col·locar el producte als estants a mode d’stock. 

 Donar suport a la comissió de comandes, si s’escau, en cas d’haver d’anar a 

buscar el producte en origen. 

Comissió Comandes 

La comissió comandes està formada per 18 membres corresponents a 15 unitats 

familiars, esdevenint aquella que acull el treball de més membres de la Cistella. 

Aquesta comissió és l’encarregada de totes aquelles tasques de relació amb els 

diferents productors incloent les següents responsabilitats: 

 Recerca de nous proveïdors que compleixin els requisits establerts per 

l’assemblea. 

 Publicació al sistema d’informació interna de la Cistella Verda (google docs), 

del llistat de comanda actualitzat, amb els preus, procedència i moment de 
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la temporada dels productes susceptibles d’ésser demanats, amb freqüència 

setmanal (fruita, verdura, ous, pa, llet i iogurts) (veure Annex 8) i també 

aquells demandats amb altres periodicitats. 

 Síntesi de les comandes realitzades per les diferents famílies i enviament 

desglossat a cada un dels productors. 

 Seguiment de les diferents comandes realitzades que inclou la comprovació 

d’incidències detectades i correcció, si s’escau de la factura abans de cedir-

la a la comissió econòmica per la seva liquidació. 

 Relació amb els productors per informar d’incidències/suggeriments sobre 

els seus productes. 

 Descompte del moneder de cada família, l’import corresponent a les 

comandes esporàdiques sol·licitades. Aquest és el cas, per exemple de l’oli 

o dels cosmètics.  

Comissió econòmica 

La comissió econòmica està formada per 4 persones pertanyents a 4 unitats 

familiars. Aquesta comissió porta a terme les tasques següents: 

 Recollida dels diners corresponents als ingressos als compte moneder, per 

part de les famílies, el primer i tercer dimecres de cada mes. 

 Recollida de les factures i albarans, prèviament visats per la comissió de 

comandes, i posterior arxiu dels mateixos separat per proveïdors. 

 Pagament a proveïdors. 

 Càlcul de la quota mensual de soci i corresponent publicació entre els socis 

per correu electrònic. 

 Descompte de l’import de la quota mensual del compte moneder de cada 

família. 

 Control del compte moneder i detecció d’incidències de validació. 

 Elaboració de comptes entre despeses fixes/quotes de soci i despeses 

variables de producte enfront la validació corresponent a cada un dels 

productes. 

 Presentació dels diferents estats de compte a les assemblees. 

 Tancament dels diferents exercicis econòmics. 
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Comissió informàtica 

A l’actualitat, aquesta comissió està formada per 2 membres corresponents a 2 

unitats familiars. S’encarreguen del manteniment de la infraestructura informàtica 

que inclou: 

 Manteniment dels 2 ordinadors que tenim al local. 

 Administració de la llista de distribució de la Cistella Verda. 

 Administració dels sistemes d’informació: pàgina web [Veure bibliografia], 

Google docs i correu electrònic. 

 Manteniment dels gestors de base de dades amb els que treballa la 

comissió econòmica. 

Comissió de dinamització 

Aquesta comissió és l’encarregada de donar cobertura a altres activitats bé 

promogudes directament per la Cistella Verda o en las que aquesta dóna suport 

amb l’objectiu de fer de la Cistella un veritable espai de participació i acostar als 

seus membres als diferents moviments de consum responsable que hi ha al nostre 

entorn. Resta integrada per 8 membres corresponents a 7 unitats familiars. 

Des dels inicis del grup de consum, és va creure que una de les activitats que millor 

aconseguia apropar els consumidors als productors era la visita a les seves 

explotacions. Així, al llarg d’aquest període, hem pogut realitzar tallers de pa de la 

mà del nostre antic proveïdor, visitar la granja de pollastres que ens els subministra, 

veure les vinyes de on surten els nostres vins, etc... La organització d’aquests 

esdeveniments així com els que són esmentats a continuació venen a càrrec de la 

comissió dinamització: 

 Mercat d’intercanvi. Aquesta activitat pretén promoure una revalorització de 

molts objectes que cauen en desús mitjançant l’intercanvi per altres que 

puguem necessitar en un moment determinat. Al llarg de l’any, la Cistella 

Verda organitza, en vàries ocasions aquesta activitat oberta al poble. 

 La Repera (ja explicada en apartats anteriors) 
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 Dia del Cistellaire. Un dia a l’any es fa una trobada de tots els membres de 

la Cistella en un ambient distès per tal de fer un àpat conjunt i apropar els 

interessos comuns. Aquest també és un bon moment per que les unitats 

familiars noves coneguin els demés integrants del grup de consum. 

 Esmorzars-debat. Aquests tenen l’objectiu de debatre entorn un tema 

concret que afecta a la Cistella. 

 Menjadors ecològics. Estudiar la possibilitat i viabilitat de coordinar una 

alternativa ecològica dels caterings escolars. 

Aquesta comissió també vetlla per potenciar l’ús intern suports virtuals d’internet, 

com el googledocs, el calendari, pàgines web, blogs. 

Tasques alliberades 

Hi ha dos membres de la cistella que cobreixen tasques tant o més necessàries que 

les que es porten a terme des de les comissions però que, en canvi, les realitzen de 

forma autònoma sense dependre de cap comissió. Aquest és el cas del control de 

la llista d’espera de famílies que pretenen formar part de la Cistella Verda. L’altra es 

la planificació dels torns rotatius així com l’avís recordatori d’aquests, via llista de 

distribució d’internet. 

3.3.2. Torns rotatius 

Els torns rotatius conformen aquelles tasques mecàniques i no especialitzades que 

es realitzen amb freqüència setmanal. Com ha estat esmentat en apartats anteriors, 

hi ha productes que són comandats amb freqüència setmanal. Els nostres 

proveïdors freqüents, tenen accés a la clau del local pel que de forma autònoma 

ens descarreguen el productes el Dimecres, al llarg del matí, sent aquest dia 

l’establert per la recollida, per part de les famílies, de les seves comandes. 

La comanda, però, és descarregada en caixes corresponents a cada un dels 

productes comandats i és necessari que aquests siguin organitzats en les diferents 

caixes corresponents a les unitats familiars. Així, aquesta tasca és la que correspon 

fer al primer grup rotatiu format per 3 famílies de 6 a 8 de la tarda. En aquest torn, a 



23 
 

més, es deixen targetes recordatòries per tal que, alhora de recollir la comanda, 

ningú s’oblidi de productes que, per la seva naturalesa, necessiten refrigeració (ous 

i làctics). 

De 8 a 10 del mateix Dimecres, les famílies recullen la seva comanda i la validen 

dels seu compte moneder (aquest concepte serà explicat més endavant). A més el 

primer i tercer Dimecres de cada mes, poden augmentar el crèdit dels seus 

comptes amb l’ingrés efectiu de diners al local. Així, en aquest horari també es 

requereixen dos famílies que cobreixin el torn i mentre una modifica el full de càlcul 

on apareix la comanda de les famílies mitjançant anotació de les modificacions 

pertinents, l’altre descompte del compte moneder, en un altre ordinador, l’import 

corresponent a cada tipologia de producte demanat i realitza, si s’escau, l’ingrés de 

saldo d’aquells que aportin efectiu (veure figura 3). 

 

Figura 4. Modificacions reals del compte moneder un dia de comanda. Font: Cistella 

Verda. 
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La freqüència amb que cada família ha de realitzar un torn rotatiu és un cop cada 

dos mesos. 

3.4. Requisits preestablerts 

3.4.1. Productors 

Els productors que es cerquen per proveir el grup de consum, en base a l’establer 

per l’assemblea, han de ser el més propers possibles. Precisament, una de les 

motivacions d’agrupar-nos en un grup de consum responsable, fóra defugir del 

model de consum actual basat el la recerca del preu mínim de producte a base de 

productes que recorren grans distàncies des del seu origen fins a l’ indret on són 

consumits. Així, a la Cistella Verda, es tracta amb proveïdors ben propers sent 

l’exemple més clar d’això l’abastiment de fruita i verdura de l’explotació de Feixa 

Verda a Mataró, que es troba a tant sols 13 Km. 

Així mateix, tractem directament amb productors contemplant el tracte amb 

intermediaris només en els casos en que no seria possible d’una altra manera. 

A mode d’exemple, a la Cistella es va valorar la possibilitat de descartar 

l’aprovisionament de segons quins productes que recorren grans distàncies, com 

són el cafè o el cacau, però es va creure convenient incloure’ls doncs són de 

consum veritablement estès i l’objectiu principal del grup es trobar la millor opció de 

consum que s’adapti als criteris preestablerts. Així, aquests productes són proveïts 

per distribuïdors de productes de Comerç Just com ara la Xarxa de Consum Solidari 

i Alternativa 3. 

Un altre dels requisits que es busquen als productors és que siguin artesans, 

apostant per aquells que viuen de les seves produccions. A més, es requisit 

imprescindible que els treballadors amb els que compti, vegin garantits els seus 

drets mitjançant uns sous dignes i unes jornades de treball acceptables. Aquesta 

darrer punt, en ocasions resulta difícil de corroborar, però en mesura del possible, 

es coneix mitjançant un tracte estret amb aquests proveïdors i el coneixement de 

primera mà de les seves instal·lacions i personal. 



25 
 

3.4.2. Producte 

El producte ha de ser ecològic, tant en producció com en tractament, fent referència 

aquest darrer punt al fet de no considerar ecològic un producte que està produït 

sota els criteris d’agricultura ecològica, però que desprès recorre grans distàncies 

fins al seu consumidor final. 

També es té en compte que ens el proveeixin el més a granel possible assumint, 

sovint, des de comissió de manteniment de la pròpia cistella l’embassat en bosses 

que compleixen criteris mediambientals sostenibles. 

Si bé valorem positivament que el producte tingui el segell del CPAE  (Consell de la 

Producció Agrària Ecològica) , no es té com a requisit indispensable, entenent que 

molts productors no se’l poden permetre econòmicament fins a veure com les seves 

explotacions donen prous beneficis.  

3.5. Perfil membres/socis 

Entre les famílies sòcies de La Cistella Verda, ens trobem un ample ventall de 

models familiars ben diferenciats: 

 Joves que comparteixen vivenda. 

 Parelles grans amb fills emancipats. 

 Parelles amb fills adults dependents. 

 Famílies monoparentals 

 Famílies mono personals. 

 Famílies amb criatures petites. 

Així mateix, cal destacar que la franja d’edat més representativa és la de 30-40 

anys, fet per qual el model familiar més estès, dels esmentats, és darrer del llistat 

anterior. 

La procedència de les famílies engloba els municipi del Masnou i els  seus limítrofs 

Alella, Teià i Premià. 
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4. Economia de la Cistella Verda 

4.1. Organització econòmica 

L’organització econòmica de la Cistella Verda, la porta a terme la comissió 

corresponent. Des d’aquesta comissió es porta  el control dels ingressos al compte 

moneder, el de les validacions,  les quotes d’ingrés de nous socis, el càlcul de les 

quotes mensuals de les famílies, així com totes les despeses que tenen a veure 

amb l’activitat. A més a més, també es manté el control sobre el compte bancari de 

la Cistella i s’elaboren documents periòdics que contrasten l’import corresponent als 

conceptes validats amb les factures de llurs productes corresponents, i les quotes 

descomptades als membres amb les quanties corresponents a les altres despeses 

d’explotació (aquestes darreres seran explicades a l’apartat 5.4). 

Per portar  terme aquestes tasques, cada un dels quatre participants en aquesta 

comissió desenvolupa una feina complertament autònoma, però coordinada amb la 

resta, tal com s’especifica a continuació: 

 Càlcul dels quotes de soci amb freqüència mensual + elaboració de 

documents on es contrastin els ingressos amb les despeses que han de ser 

coberts per aquests. 

 Recollida de factures visades + arxiu de factures de proveïdors + pagaments 

+ registre en full de càlcul que es transferit per fer els documents esmentats 

a l’apartat anterior. 

 Seguiment del compte corrent, estudi de l’evolució de preus. 

 Control del processador de dades que tenim al local on queden registrades 

tant les validacions com els ingressos als comptes moneder. 

Una de les característiques de funcionament que caldria destacar és la duplicitat de 

registres que acompanya a cada moviment de diners: Sempre que hi ha un ingrés 

al compte moneder es facilita a la família un rebut conformat, el talonari del qual es 

guardar per poder contrastar qualsevol incidència, sempre que hi ha un pagament a 

proveïdor es deixa anotada la data de transferència a la factura corresponent i es 

registra a un full de càlcul. 



27 
 

En els següents punts s’ampliaran alguns dels camps en els que treballa la 

comissió econòmica. 

4.2. Càlcul de la quota soci/membre 

Per esdevenir membre de la Cistella cal deixar en dipòsit 50€ que seran retornats 

en el moment de causar baixa a l’associació. Aquesta quota inicial retornable es va 

instaurar com a garantia o aval de voler formar part de l’associació, doncs en molts 

casos, hi havia gent que mostrava interès pel donar-se d’alta i desprès no es 

tornava a saber més d’ells. 

El fet de plantejar una aportació periòdica amb freqüència mensual, per part de les 

famílies, rau en la necessitat de fer front a unes despeses que va més enllà del 

consum directe de mercaderies per part dels seus membres. Aquestes despeses 

són estructurals i inclouen: 

 El lloguer del local on es porta a terme l’activitat. 

 El pagament de l’impost  d’activitats econòmiques que ve definit per la 

tipologia de local, com a local comercial. 

 El pagament de la gestoria que porta la relació amb l’agència tributària en 

relació al tema esmentat a l’apartat anterior. 

 Els diferents serveis (llum, aigua) 

 Els diferents pagaments relacionats amb el manteniment de l’activitat 

(talonaris, bosses per empaquetar, piles, etc...) 

Al llarg d’aquest cinc anys, hem anat variant el càlcul d’aquesta quota amb un intent 

de cercar la fórmula més justa i que reflectís amb millor fidelitat l’ús que cada família 

en fa de la cooperativa. Així, mentre al principi es va contemplar una aportació 

equitativa per part de totes les unitats familiars de la Cistella Verda, aviat es va 

veure que no reflectia els diferents models familiars amb llurs diferents consums. A 

l’actualitat, aquesta quota és de 10 €/mes de base mes un % variable en funció del 

consum total i aplicat sobre el consum que cada família ha fet de la cooperativa el 

mes anterior, de manera que el sumatori de la part fixa i la variable donin 500 € que 

és un valor lleugerament superior a la mitjana en concepte de despeses fixes 
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mensuals. A continuació es mostra l’exemple de càlcul de quota real corresponent 

al mes de Maig del 2010. 

Taula 1. Càlcul de la quota de Maig del 2010 

Unitat familiar Compres 2,10% Quota Fixa Total Quota 

001 169,76 3,56 10,00 13,56

003 191,80 4,02 10,00 14,02

005  243,32 5,10 10,00 15,10

008  298,55 6,26 10,00 16,26

011  62,35 1,31 10,00 11,31

019  46,10 0,97 10,00 10,97

025  66,35 1,39 10,00 11,39

029  187,15 3,92 10,00 13,92

035  110,78 2,32 10,00 12,32

036  31,91 0,67 10,00 10,67

042  38,26 0,80 10,00 10,80

046  113,54 2,38 10,00 12,38

107  176,62 3,70 10,00 13,70

108  61,38 1,29 10,00 11,29

110  49,78 1,04 10,00 11,04

114  14,76 0,31 10,00 10,31

116  162,65 3,41 10,00 13,41

117  59,37 1,24 10,00 11,24

118  90,78 1,90 10,00 11,90

120  253,12 5,30 10,00 15,30

121  200,77 4,21 10,00 14,21

122  190,84 4,00 10,00 14,00

123  208,68 4,37 10,00 14,37

124  69,10 1,45 10,00 11,45

127  54,74 1,15 10,00 11,15

129 291,19 6,10 10,00 16,10

134  58,64 1,23 10,00 11,23

135  61,34 1,29 10,00 11,29

136  103,61 2,17 10,00 12,17

137  132,06 2,77 10,00 12,77

139  59,65 1,25 10,00 11,25

140  131,22 2,75 10,00 12,75

141  4,84 0,10 10,00 10,10

142  169,17 3,55 10,00 13,55

143  405,84 8,51 10,00 18,51

144  0,00 0,00 10,00 10,00

145  0,00 0,00 10,00 10,00

146  19,42 0,41 10,00 10,41

147  122,04 2,56 10,00 12,56

148  60,21 1,26 10,00 11,26

 TOTAL 4771,69 100,00 400,00 500,00

Font: Elaboració de la comissió econòmica a traves de les dades obtingudes dels consums de les diferents unitats 

familiars, Maig 2010 
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4.3. Sistema moneder 

El sistema moneder consisteix en que cada família disposa d’un dipòsit de diners 

que s’alimenta mitjançant l’ ingrés,  per transferència o en efectiu, efectuat en líquid 

i al local, el primer i tercer Dimecres de cada mes, coincidint amb la recollida de 

comanda. D’aquest mateix sistema moneder es descompten tant els imports 

corresponents als consums familiars, com els corresponents a les despeses fixes 

que es materialitzen en la quota explicada a l’apartat anterior.  

Les avantatges d’aquest mètode d’aport econòmic són múltiples en relació amb un 

sistema convencional de pagament en efectiu i es descriuen a la taula següent: 

Taula 2. Comparació sistema tradicional de pagament versus Compte moneder 

 Sistema tradicional Compte moneder 

Disponibilitat de 
canvi  

Dificultat a l’hora de disposar 
de canvi al local en el 
moment de cobrar el que 
cada família ha consumit. 

No és necessari la disponibilitat de canvi 
líquid, doncs el que es fa és descomptar 
l’import corresponent al consum del compte 
moneder de la família. 

Gestió econòmica 
familiar alhora 
d’anar a comprar 

Necessitat de disposar 
d’efectiu, per part de les 
unitats familiars, abans 
d’anar al local de la Cistella 
Verda 

Queda reduïda la necessitat de disposar 
d’efectiu per anar a recollir la comanda al 
local, o bé anul·lada si l’opció de nodrir el 
compte moneder és mitjançant transferència 
bancària. 

Seguretat Amb el sistema tradicional 
cada setmana hi hauria 
moviment de diners al local. 

Queda reduït a la meitat, el nombre de dies 
que hi ha diners al local. 

Font: Elaboració pròpia 

Un dels primers dubtes que ens va sorgir, va ser la sostenibilitat d’aquest mètode al 

no estar dotat de cap sistema d’avís intrínsec que permetés conèixer si una família 

que té el seu compte moneder en negatiu, segueix consumint sense realitzar cap 
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aportació econòmica al mateix. A la pràctica, i en aquests anys d’experiència, hem 

pogut comprovar com, de forma generalitzada, les famílies mantenen un compromís 

de responsabilitat, constatable amb l’equilibri dels comptes moneders a final de 

mes. 

 

5. Anàlisi econòmic del compte de resultats 

L’estudi del compte de resultats de la Cistella Verda, s’ha pogut fer gràcies a les 

dades reals obtingudes sobre el període que compren des de Gener del 2007 fins al 

Juny del 2010, ambdós inclosos. 

En aquest títol, s’estudiaran cada un dels apartats del compte de resultats 

organitzats per un sistema analític de costos. 

Taula 3. Compte de resultats de la Cistella Verda 

COMPTE DE RESULTATS 2007 2008 2009 2010 
Ingressos   
   Moneder 39674,96 63574,15 62464,39 37885 
  Subvencions 0 1500 1100 0 
  Ingres de 50 € 900 450 450 100 
Total Ingressos 40574,96 65524,15 64014,39 37985 
Consums 30392,18 54855,35 62045,08 32376,02 
Marge brut 10182,78 10668,8 1969,31 5608,98 
Altres Despeses explotació         
  Generals 5385,67 6921,37 7164,81 4110,42 
  Retorn 50€ 50

Resultat analític 4747,11 3747,43 -5195,5 1498,56 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes per la comissió econòmica 

En aquesta taula, es tenen com a ingressos aquells que corresponen a increment 

dels comptes moneder de les famílies, valorats de forma conjunta, les subvencions 

provinents de l’Ajuntament del Masnou i les quotes d’ingrés de nous socis, al llarg 

del període analitzat. Els consums, venen definits per la quantificació de l’import 

corresponent al pagament de factures dels diferents productes amb els que 
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s’abasteixen les famílies que conformen el grup de consum. Els marge brut s’obté 

de restar del total d’ingressos, els consums esmentats. 

Tanmateix, per portar a terme l’activitat hi ha altres despeses que no són les 

generades directament per les comandes que realitzen les famílies, sinó que, més 

aviat, donen cobertura estructural al projecte. Així, dintre d’altres despeses 

d’explotació s’han tingut en compte tant el lloguer, els serveis d’aigua i llum amb 

que aquest compta, les despeses logístiques per condicionar el local i el seu 

manteniment, la producció de fulletons informatius  bosses de roba per la compra, 

etc... Si al marge brut li restem l’import corresponent a totes aquestes altres 

despeses, obtenim el resultat analític que dona compte, en exercicis anuals, si els 

ingressos han superat les despeses o si ha succeït al revés. 

5.1. Ingressos al compte d’explotació  

Al llarg dels cinc de vida que té l’associació, ha anat creixent de forma general la 

tipologia de producte que ofereix, cercant com a objectiu l’oferta de la majoria de 

productes de consum que té una llar. Mentre que l’any 2005 es va començar tant 

sols amb fruita i verdura, als anys analitzats es pot veure una oferta àmplia i variada 

de consumibles. Donat que es tracta d’una associació sense ànim de lucre, és 

previsible que l’augment d’ingressos correspongui a un augment de consums. 

Per poder tenir una visió més ample d’aquest creixement, s’han extrapolat els 

ingressos de la primera meitat de l’any 2010* a la totalitat del mateix any (veure 

fig.1), obtenint un creixement del 91 % al llarg del període analitzat. Aquest 

creixement, tenint en compte un augment del IPC de 8,9% segons dades de l’INE, 

correspondria a un creixement real del 82,1%. 

*Aquesta extrapolació s’ha realitzat sobre totes les gràfiques que així ho han 

requerit, per tal de mantenir un sentit analític del període. 
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Figura 5. Evolució d’ingressos del compte d’explotació. Font: pròpia 

5.2. Consums 

Com ja s’ha introduït a l’apartat anterior, l’augment dels consums (veure fig. 3) 

respon a una oferta creixent de productes a la Cistella verda. L’anàlisi, segons 

sectors agroalimentaris i altres sectors, serà objecte d’estudi en l’apartat 

corresponent del compte de tresoreria (Títol 6). 
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Figura 6. Evolució de consums del compte d’explotació. Font: pròpia 
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5.3. Marge brut 

L’evolució incorrelada del marge brut dels diferents exercicis (veure fig.3), respon a 

les variades modalitats de pagaments als nostres proveïdors, junt amb la diversitat 

de freqüències d’aprovisionament de determinats productes. D’aquesta manera, 

mentre  trobem proveïdors que volen els pagaments amb freqüència setmanal o 

quinzenal, d’altres acumulen els albarans corresponents a 4 setmanes i ens fan 

l’enviament de la factura corresponent, al finalitzar el mes. Aquests factors 

combinats poden abocar que, al finalitzar un exercici, restin pendents de pagament 

les factures corresponents als albarans acumulats del mes de Desembre, junt amb 

aquelles corresponents a productes de comandes esporàdiques que coincideixen al 

mateix mes, com poden ser els torrons, els vins i caves i els calendaris lunars. 
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 Figura 7. Marge brut del compte d’explotació. Font: pròpia 

5.4. Altres despeses d’explotació 

Dintre d’aquest apartat, s’engloben totes aquelles despeses que queden cobertes 

per la quota fixa i les subvencions i que, en tot cas, no són directament validades 

per les diferents unitats familiars dels seus corresponents comptes moneder.  
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Mentre que el lloguer del local, serveis (aigua i llum), AEAT, gestoria, despeses de 

transferències, així com despeses de manteniment del local són cobertes per 

l’import calculat en concepte de quota, les despeses de difusió de l’activitat de 

l’associació (pàgina web, tríptics informatius, bosses de roba per la compra, etc.) 

són cobertes per la subvenció que rebem de l’Ajuntament del Masnou. 

No obstant, l’anàlisi desglossat d’aquest apartat es portarà a terme al títol 6.1. del 

present document. 

5.5. Resultat analític 

El resultat analític corresponent a cada exercici (veure fig. 4) segueix la mateixa 

evolució, sent aquesta previsible segons allò explicat a l’apartat 5.3.. 
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 Figura 8. Resultat analític del compte d’explotació. Font: pròpia 

6. Compte de tresoreria 

El Compte de tresoreria de la Cistella Verda s’ha realitzat amb una taula on 

s’avaluen els exercicis  de forma anual, a excepció del present  2010 en que només 

s’ha analitzat la primera meitat de l’any. A la pràctica, aquest anàlisi es porta a 

terme amb freqüència mensual tractant de manera separada les validacions versus 
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els pagaments segons el producte a que corresponguin i les quotes calculades 

versus les altres despeses d’explotació (veure Annex 9). 

Taula 4. Compte de Tresoreria 

COMPTE DE TRESORERIA 2007 2008 2009 1/2 2010
Saldo Inicial 1658,38 6406,03 10153,46 4947,17
Ingressos o cobraments   
  Moneder 39674,96 63574,15 62464,39 37885
  Subvencions 0 1500 1100 0
  Ingres de 50 € 900 450 450 100
TOTAL INGRESSOS 40574,96 65524,15 64014,39 37985
Pagaments a proveïdors         
Indústria Agroalimentària         
  Indústria Càrnica 4184,68 9182,71 8217,53 3349,075
  Elaboració i conservació de peix   1291 120   
  Fruites i hortalisses 16983,87 26281,59 35406,14 16842,33
  Greixos i Olis 961,4 4309,74 3268,81 2243,37
  Indústries làcties 1215,32 3578,78 3572,29 2992,31
  Molineria, midons i productes amilacis 438,23 440,6 1146,72 744,09
  Altres productes alimentaris 1948,72 5199,66 4014,22 3833,8
  Indústria vinícola 1213,48   565,28 649,19
  Elaboració de la resta de begudes 2508,17 3387,87 2748,22 821,14
Cosmètics i higíene femenina i general 163,04 867,64 766,05 291,79
Detergents i productes de neja 313,8   1762,75 608,92
Altres (calendaris lunars, etc…) 461,47 315,76 456,64   
TOTAL PAGAMENTS PROVEÏDORS 30392,18 54855,35 62044,65 32376,015
Pagaments Despeses d'explotació         
Fixes 5048,48 5184,11 5296,36 2642,25
Variables 
Subministres 
    Aigua 59,89 62,6 66,2 34,42

  Llum 260,72 236,47 225,21 160,52
Despeses de 
transferències 0,16 41,78 110,27 49,48
Manteniment activitat 15,88 1284,41 1269,19 1223,75
Reparacions 0 112 208,8   
Retorn 50€ 50       

TOTAL PAGAMENTS DESPESES D'EXPLOTACIÓ 5435,13 6921,37 7176,03 4110,42

SALDO DE TRESORERIA 6406,03 10153,46 4947,17 6445,735

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades obtingudes per la comissió econòmica 

6.1. Saldo inicial 

El saldo inicial del primer període analitzat (2007) correspon al real amb que 

comptava la Cistella verda, segons dades obtingudes dels anàlisis corresponents a 
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aquest exercici. La resta de saldos inicials de cada període, s’han obtingut del saldo 

de tresoreria corresponent a l’exercici immediatament anterior. 

6.2. Cobraments 

Els cobraments ja han estat analitzats mitjançant els ingressos al compte 

d’explotació referenciats a l’apartat anterior. 

6.3. Pagaments a proveïdors 

L’evolució dels pagaments a proveïdors ha de ser objecte d’estudi des de dos 

perspectives diferents. Mentre la primera ha de contemplar el pes de cada un dels 

sectors agroalimentaris i altres, en que es divideix aquest apartat, de forma anual, 

es a dir la proporció de cada tipologia de producte respecte al total, l’altra valorarà 

l’evolució mantinguda dels consums al llarg d’aquests anys. 

En el període analitzat, el grup de consum ha pogut veure com la seva despesa 

econòmica, gairebé, s’ha duplicat. Aquest fet rau en que cada cop hi ha hagut més 

varietat de producte, per tant més pes de l’abastiment de productes des de la 

cooperativa en relació a altres indrets de provisió. 

Mentre que el primer any de vida de la cistella, tan sols ens nodríem dels productes 

subministrats per 5 productors, a l’actualitat podem parlar que al llarg de l’any 

mantenim tracte amb més de 30 proveïdors diferents. 

No obstant, al llarg dels diferents exercicis podem veure com hi ha proporcions que 

es mantenen estables com ara la provisió de fruites i hortalisses que es manté 

entorn al 50%. Això té sentit en quant ara, dintre d’aquest sector agroalimentari 

tenim una oferta més extensa com la que ve donada per les conserves. De no ser 

així, amb l’aparició d’altres productes nous, aquest percentatge s’hagués vist 

afectat. 

El cas contrari l’ha experimentat la indústria càrnia, el consum de la qual ha 

esdevingut estable pel que amb l’aparició de nous productes, ha vist minvada la 
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seva representativitat respecte al total de consums. Per extreure’n aquesta 

conclusió, no s’ha tingut en compte l’anàlisi de les dades corresponents a l’any 

2007, sinó entenent que va ser a mitjans d’aquell any quan varem començar a 

proveir-nos de carn.  

La indústria dels làctics va aparèixer a la Cistella Verda amb la provisió puntual 

d’alguns formatges al 2007. Al 2008 aquest abastiment ja havia esdevingut regular, 

a més de comptar amb una àmplia oferta de productes que inclouen llet i iogurts. 

No és però, fins a finals del 2009 quan apareixen també els làctics d’ovella i els 

formatges d’untar, que es veuen reflectits en l’augment de la despesa destinada a 

aquests productes en aquest darrer 2010. 

L’aprovisionament de peix va aparèixer al 2008 de la mà d’una petita embarcació 

del municipi que practicava pesca tradicional, però finalment va ser dissolt al 2009 

per la irregularitat i dificultat de previsió de l’activitat. Al principi, les diferents 

famílies demanaven peix amb força freqüència, però al veure setmana rere 

setmana que aquest no arribava, van anar cercant altres fonts d’abastiment. 

Un altre sector agroalimentari que ha experimentat una forta embranzida ha estat el 

que engloba altres productes alimentari, passant d’una representativitat del 6% l’any 

2007 al doble al present 2010. Això es degut a que, a l’actualitat, tenim a la 

cooperativa la totalitat dels productes englobats dintre d’aquest sector:  

* Pa i galetes * Cacau, xocolata i Confiteria 
* Pastes alimentoses * Cafè, te i infusions 
* Aliments infantils * Espècies, salses i condiments 
* Brous i sopes * Mel 
* La resta de productes alimentaris 

A més dintre de molts d’ells tenim una oferta molt variada. Aquest és el cas del pa 

en que comptem amb 12 tipologies diferents o les pastes alimentoses amb prop de 

10 varietats.    

La minsa variació de representativitat de la indústria de greixos i olis rau en que tant 

sols correspon a les comandes d’oli, que amb un nombre d’unitats familiars estable 
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com el que s’ha mantingut, no té perquè esdevenir canvis significatius. No obstant 

les lleus variacions als llarg dels anys analitzats, tenen fonament en la irregularitat 

temporal alhora de fer les comandes.  

Les comandes incloses dintre del sector vinícola, s’acostumen a realitzar coincidint 

amb les festivitats nadalenques. Aquest fet fa que, en alguna ocasió, el pagament 

de dit producte s’hagi efectuat en l’exercici següent. Això explica perquè l’any 2008 

no consta que hi hagin despeses corresponents a aquest producte. En quant fa a la 

seva representativitat, es considera mantinguda. 

A les següents figures (8, 9, 10 i 11) es mostren les proporcions de les diferents 

tipologies de producte en cada exercici. S’ha de tenir en compte que la gràfica 

corresponent al present 2010, ha resultat de l’extrapolació de les dades obtingudes 

en la primera meitat, a la totalitat de l’any. La figura 12, mostra la síntesi del que ha 

succeït en tot el període alhora que permet veure de forma comparativa l’evolució.  

 

 
Figura 9. Relació de pagaments a proveïdors 2007 . Font: pròpia 
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Figura 10. Relació de pagaments a proveïdors 2008 . Font: pròpia 

 

 

Figura 11. Relació de pagaments a proveïdors 2009 . Font: pròpia 
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Figura 12. Relació de pagaments a proveïdors 2010 . Font: pròpia 
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Figura 13. Evolució de la despesa per tipologies sectorials . Font: pròpia 
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A l’Annex 10 del present document es presenta aquesta darrera gràfica 

representada en tres dimensions per la seva millor visualització. 

6.4. Resta de despeses d’explotació 

La resta de despeses d’explotació, tal com s’ha explicat a l’apartat corresponent al 

compte de resultats, són aquelles que donen cobertura estructural al projecte. Es 

doncs normal que, les que corresponen a les que són d’import fix (lloguer, quota 

gestoria i AEAT), l’únic augment que hagin experimentat hagi estat pel propi 

augment de l’IPC. Respecte a les altres, mentre l’aigua s’ha mantingut, la llum havia 

anat disminuint fins al present 2010 en que, si s’ajusta a les previsions, haurà 

augmentat.  Aquest fet, podria tenir una relació directe amb l’augment de provisió 

de làctics doncs necessiten refrigeració i les neveres consumeixen molta electricitat.  

Si bé als primers anys de vida del grup de consum, era difícil encabir altres 

iniciatives, a mesura que el grup ha estat més consolidat, s’han promogut els ideals 

del grup mitjançant la participació i impuls de moltes activitats obertes al municipi, 

com aquelles explicades l’apartat destinat a la comissió dinamització. Aquest fet 

explicaria el fort augment de les despeses de manteniment d’activitat que es 

materialitzen en tríptics, bosses de roba per la compra, pàgina web, etc... 
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Figura 14. Evolució de les despeses d’explotació . Font: pròpia 
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6.5. Saldo final de tresoreria 

L’import d’aquest concepte, a que ha donat lloc l’anàlisi del compte de tresoreria, ha 

esdevingut la dada més reveladora al divergir en tant sols 100€ de l’import real que 

a l’actualitat la Cistella Verda té al seu compte bancari. Aquest fet demostra, que 

l’economia de l’associació al llarg d’aquests anys, s’ha portat de manera força 

organitzada. Tanmateix, aquest mateix import correspon, al final de cada exercici, al 

sumatori dels total dels comptes moneder de les famílies, junt amb les quotes 

d’ingrés, que les unitats familiars van dipositar al seu moment, i les factures que 

resten pendents de pagament en finalitzar cada any. 

 

Figura 15. Evolució del saldo de tresoreria . Font: pròpia 
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7. Potencial Cistella Verda  

Des de que es va iniciar la Cistella Verda, han passat un total de 96 famílies, de les 

que 20 ha estat inamovibles des del principi de l’associació. Aquesta rotació de 

famílies que s’han anat succeint, ha tingut orígens diversos essent un dels més 

comuns el canvi de situacions personals que,en un moment donat, ha fet minvar el 

compromís mínim, pel que moltes unitats han preferit  causar baixa. Una altra causa 

bastant comuna, ha estat la percepció errònia, d’algunes de les famílies noves, de 

que l’associació era com una botiga desentenent-se  del compromís intrínsec de la 

qualitat de soci. 

A l’actualitat, el grup es manté bastant estable, fet que es denota en que en la 

primera meitat del 2010 tant sols hi han hagut 3 baixes. Podem dir, doncs, que la 

Cistella Verda ha arribat a la maduresa que li ha conferit aquesta estabilitat. 

Per altra banda, tenim una llista d’espera de 31 famílies, que començaria a ser un 

nombre suficient com per plantejar-se d’apadrinar un nou projecte de les mateixes 

característiques, al Masnou. 

En quant al potencial de la pròpia Cistella Verda, encara que podem dir que el 

projecte té prou rodatge com per garantir la seva perdurabilitat en el temps, encara 

queda molt camí per recórrer. Fóra ideal acabar de polir les responsabilitats de 

cada una de les comissions de manera que el treball encara fos més dinàmic, i que 

en cap moment es perdés la visió global del projecte pel fet que vulguem  encabir 

molt, sense tenir clar que cada pas en ferm que s’ha fet, des dels inicis del projecte, 

ha requerit l’esforç constant de moltes unitats familiars. 

El futur podria venir dibuixat per un grup de consum amb una amplia oferta de 

productes que permetés la desvinculació quasi total d’altres fonts 

d’aprovisionament, alhora que esdevingués part d’una xarxa social –municipal 

conformada per altres grups de la mateixa índole. Tanmateix, fora bo dotar el portal 

informatiu de la Cistella Verda de totes les eines necessàries perquè servissin 

d’orientació per noves iniciatives emergents.  
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8. Conclusions 

El present document ha servit per tenir una visió ample del Projecte de la Cistella 

Verda per qualsevol persona que es presti a llegir-ho, esdevenint un model de 

referència, com molts altres hi ha a l’actualitat. 

L’anàlisi econòmic ha deixat palesa la bona organització de la comissió econòmica, 

l’estructura de la qual fa del grup de consum, una iniciativa no només 

mediambientalment i socialment sostenible sinó que a més econòmicament viable. 

Tanmateix, ha quedat clar que la Cistella Verda forma part d’un moviment tant 

complex com necessari i que no ha esdevingut per casualitat, sinó com a 

conseqüència de la consciència col·lectiva sobre el dubtós futur de la globalització 

tal com la coneixem avui en dia. 

Es cert que cal donat la volta a l’economia global, però també és cert que on més 

directament podem incidir és a les nostres decisions diàries. La Cistella Verda 

mostrada al llarg d’aquest treball, ha estat fruit de l’esforç diari de totes les famílies 

que hi han passat, ja sigui pel valuós llegat deixat  o bé per mostrar-nos que no 

havíem tingut prou capacitat per fer-les arribar els objectius del grup. 

Així,un model alternatiu de consum, basat en l’aprovisionament tant local com 

ecològic, amb un tracte directe amb els productors i una gestió coordinada i 

desinteressada de persones agrupades per a tal finalitat, és possible.  
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