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Acció Hortera és un nou i petit grup de consum dins de l’ETSAB 
que neix de les ganes de sortir de la monotonia i de menjar sa. 
Un grup de consum es composa de persones que aposten per 
l’autogestió per realitzar un consum d’aliments més responsable. 
Demostren així la insatisfacció amb el model de mercat dominant 
actual i fomenten una cultura que s’està perdent, centrada en una 
major consciència sobre el que mengem, d’on prové i quan ho con-
sumim. Per aquest motiu neix la recerca de solucions col·lectives 
que donin resposta a valors com la solidaritat, la participació, el 
sentir col·lectiu, la consciència mediambiental o l’alimentació 
saludable. L’intercanvi entre productor i consumidors és directe, 
amb la garantia de què no s’han emprat productes químics en 
el cicle de producció dels aliments i que no han estat modificats 
genèticament, és a dir, que el procés ha estat el més natural i sos-
tenible possible des del camp fins a la taula. Per tal de reduir el 
cost ambiental del transport, fomentar la revitalització dels horts 
propers i aconseguir un major contacte, es busca la màxima proxi-
mitat, amb un pagès local, i són els consumidors de la ciutat agru-
pats qui s’encarreguen de la gestió i l’organització.

Acció Hortera vol omplir de verdures fresques i ecològiques el 
nostre dia a dia. S’ha posat en marxa durant el primer quadrimes-
tre del curs 2010/2011 impulsada per un grup de vint-i-cinc estu-
diants, que suposen 12 cistelles. En dos mesos s’ha doblat la xifra, 
passant a 24 cistelles. Tots els dijous a la tarda ocupem una aula 
fora de l’horari lectiu, que utilitzem per rebre i repartir entre els 
membres tots els aliments. Actualment és l’aula PCF2, un espai 
visible on ens donem a conèixer a la gent que passa i s’interessa. 
Som els propis consumidors els encarregats de rebre, separar i re-
partir en cistelles les verdures i la fruita que ens envien els nostres 
pagesos de Sant Vicenç dels Horts. Així és com ells es presenten:

Consum ecològic a l’ETSAB

Grup de consum ecològic Acció Hortera

“Cal Rosset el formem dos pagesos que volem viure de 
l’agricultura. Gaudim cultivant hortalisses ecològiques de qualitat 
i fent-les arribar fresques i gustoses als consumidors, mantenint 
una relació propera i solidària. En Joan és pagès de naixement i 
té l’experiència, i en Ferran és un nou pagès que ha estudiat agri-
cultura ecològica i participa en cooperatives de consum ecològic 
de Barcelona.” 

Més enllà de l’interès culinari, Acció Hortera vol ser un pas enda-
vant en matèria de sensibilització política i ambiental. Avui en dia 
desconeixem els sistemes de producció; això, sumat a la lògica 
del mercat, provoca una fabricació massiva i intensiva sense cap 
respecte pel medi ambient. Amb un grup de consum s’exerceix el 
dret bàsic de tenir la garantia de què el que menges és saludable 
i conèixer de primera mà el procés de producció. Ens posicionem 
en contra de la cultura artificial dels supermercats per recuperar el 
consum d’aliments de temporada, un ritme natural que s’ha esbo-
rrat del saber popular. Volem sortir d’un sistema que, per defecte, 
ens ve imposat i ens ofereix un estil de vida basat en el consum 
màxim i constant, insostenible en tots els aspectes. Busquem res-
tablir maneres de fer més humanes i coherents. 

Aquest projecte, on destinem tanta energia, té com objectiu acon-
seguir els productes que volem amb un compromís de sensibilit-
zació en l’àmbit més proper que tenim, la universitat. Les inicia-
tives internes que ja han brotat en el poc temps que portem en 
marxa i les ganes de donar-nos a conèixer ens va portar a orga-
nitzar un dinar popular i ecològic el 24 de novembre de 2010, en 
el marc d’unes jornades organitzades pels estudiants. I aviat serà 
l’hora de fer l’esperada calçotada... Esperem poder gaudir-la amb 
vosaltres. Bon profit! •
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