
QUI SOM?

La Cebolla Roja som un grup de consum ecològic, autogestionat i assembleari, format per un col·lectiu de
persones conscients, crítiques i responsables amb els hàbits de consum.

QUÈ FEM?

La nostra activitat principal es fonamenta en gaudir de productes ecològics i  de proximitat.  En aquest
sentit, ens trobem (organitzats per torns rotatius) cada dimecres [tarda] al pati del  Centre Cívic de Can
Basté per repartir les comandes que s'han encarregat per aquella setmana i distribuir-les. Durant el torn,
cadascuna de les persones recull la seva cistella d'aliments.

A més a més, a banda de la compra setmanal, La Cebolla Roja:
• Realitzem tallers oberts relacionats amb el consum i/o tractament de productes: taller de pa, taller

de conserves, etc.
• Fem sortides amb els/les productors/es per conèixer els projectes i/o productes dels quals som

consumidors/es.
• Incentivem trobades ludicofestives per conèixer i generar bon ambient en el grup.

CRITERIS DE COMPRA
1. Productes ecològics, de temporada i de proximitat (el més proper possible).
2. Productes ecològics de comerç just, amb polítiques de responsabilitat social i ètica.
3. Productes amb el mínim embalatge possible.

COM ENS ORGANITZEM?

Tenim una estructura horitzontal, igualitària i potenciem i som fidels al model i principis cooperatius.

El grup està compost per diferents unitats familiars, les quals poden estar formades de manera individual
o col·lectiva (famílies, amics i/o amigues, companys/es de feina, etc.).

Som una entitat  autogestionada, així  que cadascuna de les persones membres adquireix una sèrie de
compromisos en el moment que en forma part del col·lectiu:

• Participar activament del seu funcionament: assemblees, comissions i/o torns.
• Responsabilitzar-se de la seva àrea de treball.

ASSEMBLEA

El  màxim òrgan de decisió i  d'expressió del  col·lectiu és l'assemblea,  que està formada per totes les
persones que formen part de La Cebolla Roja, i es reuneix mensualment per tal de garantir l'estabilitat de
l'estructura. Per aquest motiu, la participació de totes en aquestes assemblees és fonamental per tal de
donar més riquesa als debats i dotar les nostres decisions d'un consens més ampli.

COMISSIONS

Per tal de ser més operatius i compartir la responsabilitat del grup, s'han creat diferents comissions (petits
grups de treball) per tal d'executar les decisions consensuades en assemblea. Actualment són:

• Consum: encarregada de realitzar la recerca dels nous productes (sempre seguint el criteris de
compra establerts pel grup) i portar la comunicació amb els/les productors/es.
◦ Recollir les propostes de l'assemblea per a incorporar nous productes. Si hi estem d’acord, és a

dir, si s'han aprovat en assemblea, s’inicia la recerca d’aquests nous productes.
◦ La persona responsable de cada productor/a realitzarà les següents tasques:

▪ Calendaritzar les comandes i els lliuraments dels productes i comunicar-ho al grup.
▪ Fer de pont entre el grup de consum i el/la productor/a.
▪ Recollir les incidències que poden sorgir en el lliurament del producte i comunicar-ho al/la

proveïdor/a.
▪ Quadrar els pagaments de la comanda amb el/la productor/a i la comissió d’economia.
▪ Actualitzar la fitxa del productor/a.

◦ Plantejar,  parlar i  proposar al  grup de consum criteris que creiem que han de complir  els
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productes: ecològics, de proximitat, de comerç just, etc.
• Economia: encarregada de portar la comptabilitat individual i col·lectiva del grup de consum i fer

els pagaments pertinents als productors/es.
◦ Reclamar pagaments.
◦ Recollir els diners de les unitats familiars.
◦ Quadrar imports a afegir en cas d’incidències en els repartiments i comunicar-ho.
◦ Quadrar comptes de les unitats familiars i dels productors/es.

• Logística:  encarregada de les funcions de secretariat i  de confeccionar el torns trimestrals per
preparar les cistelles.
◦ Confeccionar el calendari dels torns per preparar cistelles.
◦ Fer un recordatori de les assemblees, redactar l'ordre del dia (que es realitza entre tots/es) i

fer/enviar l’acta.
▪ Una setmana abans de l'assemblea s'envia un correu electrònic recordant-ne el dia i l'hora.

En aquest mateix correu electrònic s'iniciarà un fil per què totes puguin proposar punts de
l'ordre del dia, i d'aquesta manera portar el recull el dia de l'assemblea.

◦ Realitzar un seguiment del acords presos a les assemblees.
▪ El primer punt de les assemblees sempre serà revisar l'acta de l'assemblea anterior per

observar si s'ha avançat en els diferents acords presos.
◦ Comprar el material necessari.

• Comunicació: encarregada de fer conèixer i difondre l'existència del grup de consum (inclou tant
l'elaboració de materials com l'administració de les diferents eines TIC).
◦ Controlar que sempre hi hagi material de difusió (cartells i octavetes) a Can Basté.
◦ Mantenir la informació actualitzada del grup de consum (documentació, calendari, receptes,

etc.) a la pàgina web.

TORNS
• Realitzar la logística i la comunicació amb Can Basté.
• Col·locar el cartell de La Cebolla Roja a la porta del patí.
• Organitzar i repartir els productes tenint en compte les comandes.
• Calcular els pagaments i apuntar-ho al respectiu sobre de la unitat familiar.

En finalitzar cada torn, s’han d'apilar les capses sota l'escala, plegar les barres per què no molestin els
diferents actes que es puguin produir i escombrar/netejar la zona on s'ha realitzat la distribució de les
comandes.

QUOTA

Per  esdevenir  membres  del  grup  de  consum,  s'haurà  de  realitzar  un  pagament  puntual de  10
euros/unitat familiar (a fons perdut). Aquesta quota inicial ens serveix per fer pagaments per avançat
als/les proveïdors/es o productors/es dels aliments que consumim, i comprar el material necessari per les
tasques a desenvolupar. Si fos necessari fer front a despeses extres del grup de consum, els/les membres
realitzarien una aportació addicional de diners.

Les noves incorporacions de La Cebolla Roja tenen un mes d'adaptació abans de realitzar el pagament per
poder comprovar de primera mà el funcionament del grup de consum.

IDEARI
• Promoure l'agricultura local i ecològica, tot potenciant la compra directa de productes agrícoles i/o

ramaders de proximitat, i d'aquesta manera, incentivar les relacions de confiança i solidaritat entre
el camp i la ciutat.

• Afavorir els sistemes de distribució tradicional i a petita escala, garantint la reducció en l'emissió de
partícules contaminants degudes al transport de llarga distancia i als processos industrialitzats.

• Generar consciència amb el consum responsable i sostenible de les nostres compres per millorar
les condicions ambientals del nostre entorn natural.

• Donar  suport  als  projectes  dels  productors/es  que  desenvolupin  polítiques  de  responsabilitat
social en la seva producció agroecològica.

• Contribuir  en  iniciatives  productives  de  Comerç  Just  per  tal  d'afavorir  el  desenvolupament
sostenible del petit productor/a, millorar les condicions de compra/venda dels seus productes i



garantir unes condicions laborals dignes per a les persones treballadores que hi participen.
• Recolzar la producció agrícola diversa en contraposició als monocultius.
• Enfortir el teixit associatiu i/o social del barri, és a dir, participar en la nostra xarxa més propera

relacionada amb l'àmbit de l'economia social i d'altres grups de consum alternatiu (alimentació,
energia, comunicació, mercats d'intercanvi, economia, etc.).

• Defensar i difondre determinats hàbits de consum.
• Oferir una alternativa de consum als sistemes de producció alimentaris industrials en el marc de

l'economia social i solidària.
• Formar part d’un espai de trobada, de creixement individual i col·lectiu.


