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?Un centenar de persones
interessades en la creació d'un grup
de treball que estudiï la viabilitat
d'un supermercat cooperatiu al
Bages
El grup de treball té l'embrió en el debat posterior a la projecció del documental
'Food Coop' dilluns a Manresa en el primer acte de la Setmana de l'Ecomia
Social i Solidària de Manresa | El referent és el supermercat Food Coop, amb
més de 16.000 socis consumidors que gestionen l'establiment com una
cooperativa en ple centre de Nova York

Part del públic que va assistir dilluns a la projecció de 'Food Coop' a Manresa

La Setmana de l'Economia Social i Solidària de Manresa
(http://www.elsetembre.cat/noticia/513/3a/mostra/economia/social/solidaria/manresa/posa/debat/p
ossibilitat/crear/supermercat/cooperatiu/al/bages) va començar dilluns al vespre amb un èxit de
participació en l'acte d'obertura, la projecció del documental Food Coophttp://essbages.cat/food(
coop-arriba-a-manresa/) i el posterior debat sobre supermercats cooperatius. De fet, de l'acte en
va sortir el primer grup de persones interessades en treballar en l'estudi de la viabilitat d'un
supermercat cooperatiu a Manresa i el Bages similar al que apareixen el documental i que
agrupa més de 16.000 persones al barri de Brooklyn de Nova York.
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La dinamització del debat sobre la possibilitat de construir un supermercat cooperatiu, amb
presència de productors i consumidors, va ser dinamitzat per Toni Lodeiro
(http://www.elsetembre.cat/noticia/512/toni/lodeiro/consum/conscient/no/pot/dependre/persones/ul
tramotivades/amb/bona/capacitat/economica?rlc=a1) , especialista en consum conscient de la
cooperativa Opcions, i Alba Rojas, de la cooperativa manresana MengemBages. Tots dos feien
una valoració més que positiva de la bona acollida que havia tingut tant el documental com la
proposta en el que va ser el tret de sortida d'una Setmana de l'Economia Social i Solidària de
Manresa que té actes cada dia i que culminarà el dissabte 2 de juny amb tota una jornada farcida
d'activitats per a tota la família a l'entorn de la fàbrica dels Panyos.
En el debat posterior a la projecció de Food Coop, Lodeiro va contextualitzar la situació de les
cooperatives de consum agroalimentari en el moment actual, i va exposar com estan naixent
altres tipus de models a partir del canvi d'escala i de professionalització. El de Food Coop seria un
d'ells, però n'hi ha d'altres que poden adaptar-se a la realitat de cada territori i cada societat. Per
la seva part, Alba Rojas va centrar el debat en la comarca del Bages i va convidar les persones
assistents, més d'un centenar, a participar del grup de treball que ha d'estudiar la viabilitat de
construir un projecte de supermercat cooperatiu a la ciutat i la comarca i que vinculi a productors
de proximitat i persones consumidores interessades en un model diferent a l'actual.
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