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Índex
1. Per què aquesta recerca?
a. Aspectes estructurals
b. Missió i recorregut històric
c. Sostenibilitat i escalabilitat
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Per què aquesta recerca? > Aspectes estructurals
Gran distribució

Canals
tradicionals

Gran indústria
(Toribio et al., 2012).

Compres per Internet

(Mauleón, 2009;
Simón Fernández et
al., 2012; Vivas,
2014).

Observatori del Consum i la Distribució Alimentària (2017)
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Circuits Curts de Comercialització
Venda directa

Cooperatives i
grups de consum
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Individual

Circuits Curts de Comercialització Agroalimentària.
Font: Binimelis i Descombes (2010) a partir de Venn et
al. (2006) i Maréchal (2008).
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Per què aquesta recerca? > Missió i recorregut històric
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Per què aquesta recerca? > Sostenibilitat i escalabilitat
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Preguntes de recerca
1. Adopció i impacte de les TIC
●
●
●
●

Comissió o una persona específica o suport extern? Quin?
Adopten la tecnologia en la gestió de la seva activitat com a grup o cooperativa de consum? Per què?
Utilitzen Internet com un canal de comunicació entre les persones que formen part de l’organització o amb
altres actors?
Les TIC han generat una discriminació entre persones que tenen coneixements sobre les eines i el seu ús i
les que no en tenen.

2. Polítiques tecnològiques i de coneixement
●
●

Quin programari s’utilitza per a la gestió de la comanda? I per a la publicació de continguts en un portal
web? Se situen en el marc de valors que promouen els comuns digitals?
Es tenen en compte les polítiques de coneixement? Quina tipologia de llicències s’utilitzen?

3. Cooperativisme de consum agroecològic
●
●
●

Poden ser un revulsiu per al canvi d’escala del cooperativisme agroecològic basat en els Circuits Curts de
Comercialització? Per què?
Poden les TIC fomentar una relació més horitzontal i justa entre la producció i consum de productes
agroecològics? Hi ha intercooperació entre les cooperatives? I si és el cas, són útils les TIC?
Permeten les TIC generar nous espais de participació política en el marc de les cooperatives? Hi ha
diferències entre elles? La participació en moviments socials és individual o col·lectiva?
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Hipòtesi general

Cooperativisme
agroecològic

TIC
Comuns
digitals
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agroecològic
de plataforma
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Economia
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Solidària
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Socials

MMSS

L’adopció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per part de les
cooperatives de consum es fa —en coherència amb els principis cooperativistes—
basant-se en els comuns digitals; això redefineix la relació entre proveïdors i
consumidors, teixint una xarxa de naturalesa tecnopolítica d’intercooperació
agroecològica, que conjumina el consum de proximitat desintermediat que defineix
els Circuits Curts de Comercialització, els valors de l’Economia Social i Solidària
(ESS), la participació en els Moviments Socials (MMSS) i les converteix en
cooperatives de consum agroecològic de plataforma.
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Subhipòtesi de treball 1

Cooperativisme
agroecològic

Producció

TIC

Consum

Cooperativisme
agroecològic
de plataforma

Les cooperatives de consum agroecològic adopten les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) per facilitar la relació en xarxa entre
productors i cooperatives de consumidors, transformant el model organitzatiu
en cooperatives de consum agroecològic de plataforma.
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Subhipòtesi de treball 2
TIC
Comuns
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Circuits
Curts
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Moviments
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L’adopció per part de les cooperatives de consum agroecològic de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC) es fa —en coherència amb els principis
cooperativistes— basant-se en els comuns digitals, reforçant la intercooperació
agroecològica que resulta del consum de proximitat desintermediat dels Circuits
Curts de Comercialització (CCC), els valors de l’Economia Social i Solidària i la
participació en els Moviments Socials (MMSS).

11

Metodologia> anàlisi qualitativa
●

Estudi descriptiu de 57 casos de cooperativisme de consum agroecològic.
[57 entrevistes semiestructurades + qüestionari en línia + observació web]

Per cada cas:
●

Descripció

●

Any de formació

●

Entitat jurídica

●

Tipus de gestió

●

Tipus de provisió

●

Paper de les TIC

●

Indicadors de l’Economia Social i Solidària:

●

○

Socials

○

Mediambientals

○

Organitzatius

Compromís social i polític
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Metodologia> anàlisi quantitativa
Dimensió
Qüestionaris
(entrevistes
semiestructurades + en
línia)

+
observació web

Entitat jurídica
Caracterització
cooperativa

Tipus de gestió

2. Anàlisi variables:
- Percentatges
- Mitjanes aritmètiques

Tipus de
provisionament
3. Anàlisi variables:
- Correlacions
Eines de gestió

Caracterització
digitalització

1. Anàlisi variables:
- Percentatges
- Mitjanes aritmètiques

Intercooperació
agroecològica de
plataforma

Eines de
comunicació
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Metodologia> anàlisi quantitativa

Impacte Circuits de Curts
de Comercialització
- Proximitat
- Xarxa d’intercooperació

Qüestionaris
(entrevistes
semiestructurades + en
línia)

+
observació web

Impacte Economia Social i
Solidària
- Social
- Ambiental
- Organitzatiu

Impacte Moviments Socials
- Compromís
- Ideologia
- Vinculació Grup
- Vinculació Individual
- TIC

4. Anàlisi variables:
- Mitjanes aritmètiques
- Anàlisi de xarxes

5. Anàlisi variables:
- Mitjanes aritmètiques

6. Anàlisi variables:
- Correlacions
- Anàlisi factorial
- Anàlisi clúster jeràrquica
- Anàlisi de variança (ANOVA)
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Objecte d’estudi > Cooperatives i grups de consum de la ciutat de
Barcelona

Evolució dels grups i cooperatives de consum agroecològic actives per any a la ciutat de Barcelona (veure annex A.1).
Període 1993-2017. Font: autor.
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Objecte d’estudi > Localització

Densitat de grups i cooperatives de consum agroecològic de
Barcelona per districtes (n=57). Font: autor.

Densitat de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona
per barris (n=57). Font: autor.
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Objecte d’estudi > Localització

Densitat d’Unitats Familiars de grups i cooperatives de consum agroecològic de
Barcelona per barris (n=57). Font: autor.
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Objecte d’estudi > Caracterització > Forma jurídica

Proporció de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona segons el format jurídic de l’entitat (n=57). Font: autor.

18

Objecte d’estudi > Caracterització > Gestió a través de les TIC

Grups i cooperatives de consum agroecològic que fan servir les TIC per a la comanda versus les que no les utilitzen (n=57).
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Objecte d’estudi > Caracterització > Programari de gestió

Eines tecnològiques utilitzades per a la realització de la
comanda (n=47). Font: autor.
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Objecte d’estudi > Caracterització > Gestió a través de les TIC

L’AIXADA

Programari lliure i de codi
obert - propi

Programari lliure i de codi
obert - compartit

Cooperativa de plataforma
agroecològica
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Objecte d’estudi > Caracterització > Programari de comunicació

Tipologia de web de continguts utilitzada pels grups i
cooperatives de consum agroecològic de Barcelona
(n=57). Font: autor.

Tipologia de llicència del programari web
utilitzada pels grups i cooperatives de consum
agroecològic de Barcelona (n=52). Font: autor.
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Objecte d’estudi > Caracterització > Llicència de continguts

Tipologia de llicència dels continguts web utilitzada pels grups i cooperatives
de consum agroecològic de Barcelona (n=52). Font autor.
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Objecte d’estudi > Caracterització > Nivell d’actualització de continguts

Freqüència de l’actualització dels continguts web dels grups i cooperatives de
consum agroecològic de Barcelona (n=52). Font: autor.
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Subhipòtesi de treball 1

Cooperativisme
agroecològic

Producció

TIC

Consum

Variables d’estudi:
Cooperativisme
agroecològic
de plataforma

a. Dimensió
b. Circuits de proximitat
c. Comerç just
d. Intercooperació
e. Valoració global de les TIC
f. Professionalització
g. Intermediació
h. Presència a les xarxes socials
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TIC Intercooperació agroecològica > a. Nombre d’UF associades

Proporció de grups i cooperatives de consum agroecològic de Barcelona per nombre de persones que la constitueixen. Cooperatives
petites (>25 UF), cooperatives mitjanes (25-50 UF), cooperatives grans (<50 UF), (n=57). Font: autor.
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TIC Intercooperació agroecològica > b. Circuits de proximitat
Voluntàries > 81%
Gestió professionalitzada > 80%

> c. Comerç just
Voluntàries > 73%
Gestió professionalitzada > 72%

> d. Intercooperació
Voluntàries > 42%
Gestió professionalitzada > 84%
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TIC Intercooperació agroecològica > e. Valoració global de les TIC

Gràfica de valoració de l’1 al 10 que fa cada grup/cooperativa de l’ús de les TIC (n=57) Font: autor.
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TIC Intercooperació agroecològica > f. Professionalització

Cooperatives i grups de consum amb i sense persones alliberades (n=57). Font: autor.
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TIC Intercooperació agroecològica > h. Intermediació

Relació percentual de productors directes versus intermediaris (n=157). Font: autor.
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TIC Intercooperació agroecològica > g. Presència xarxes socials

Comparativa de presència (verd) i no presència (marró) a plataformes de xarxes socials entre cooperatives (n=56),
intermediàries (n=13) i productores (n=144). Font: autor.
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TIC Intercooperació agroecològica > Correlacions

UF

PR

CJ

ICO

TIC

ALL

IME

Unitats Familiars

-

Proximitat

0,12

-

Comerç just

0,24

0,54

-

Intercooperació

0,41

0,25

0,09

-

TIC

0,19

-0,04

-0,05

0,16

-

Alliberades

0,63

0,10

0

0,49

0,11

-

Intermediació

0,38

0,04

0,17

0,15

0,28

0,07

-

Xarxes Socials

0,12

0,10

-0,02

0,29

0,18

0,27

-0,18

XS

-

Correlació de variables en estudi. Tots els valors significatius al 95%. Font: autor.
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Subhipòtesi de treball 2
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Comuns
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Impacte en els Circuits Curts de Comercialització > Missió i acció

Nivell d'acompliment de l'indicador circuits de proximitat de les cooperatives i grups de consum (n=57). Font: autor.

Distància proveïdors > 278,7km
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Impacte en els Circuits Curts de Comercialització > Xarxa de relacions

Quèviure

Món Verd
Cal Valls
Formatges
Puigcerver

L’Aixada

Mespilus

Representació de la xarxa de relacions en l’activitat dels grups i cooperatives de consum de
la ciutat de Barcelona (blau) amb productors (vermell) i intermediaris (taronja).
En línia: http://www.cooperatives.barcelona/recursos/xarxa/
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Impacte en l’Economia Social i Solidària

Mitjana aritmètica de compliment dels indicadors de l’ESS per part de les cooperatives i
grups de consum (n=57). Font: Pam a Pam.
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Impacte en l’Economia Social i Solidària

Comparativa de compliment dels criteris de l’ESS entre cooperatives (n=13) i intermediaris
(n=144). Font: Pam a Pam.
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Vincle amb els Moviments Socials

Coop BCN - 15M

Compromís
global

Afinitat
ideològica

Vinculació
Grup

Vinculació
Individual

TIC

TIC
15M

56%

78%

27%

69%

82%

70%

Percentatge de compliment de les variables d’estudi de la relació de les cooperatives i grups de consum agroecològic
de Barcelona i el 15M) (n=37). Font: autor.

●

Cooperativa tradicional (6): empatitza amb el 15M> participació individual>
ús de les TIC mitjà i sensiblement menor que el de les altres cooperatives.

●

Cooperativa en xarxa (16): forta incorporació de les TIC> simpatia amb el
15M> compromís social és mitjà, molt més elevat que en la precedent>
participació individual.

●

Cooperativa activista (15): forta incorporació de les TIC> simpatia amb el
15M> simpatia amb el 15M> compromís social més elevat> major
participació grupal en el 15M.
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Conclusions > Subhipòtesi de treball 1

Cooperativisme
agroecològic

Producció

TIC

Consum

Cooperativisme
agroecològic
de plataforma

Les cooperatives de consum agroecològic adopten les Tecnologies de la
Informació i la Comunicació (TIC) per facilitar la relació en xarxa entre
productors i cooperatives de consumidors, transformant el model organitzatiu
de les cooperatives de consum agroecològic de plataforma.
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Conclusions > Subhipòtesi de treball 2
TIC
Comuns
digitals

Circuits
Curts
Comercialització

Cooperativisme
agroecològic
de plataforma
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Economia
Social
Solidària
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Moviments
Socials

MMSS

L’adopció per part de les cooperatives de consum agroecològic de les Tecnologies
de la Informació i la Comunicació (TIC) es fa —en coherència amb els principis
cooperativistes— basant-se en els comuns digitals, reforçant la intercooperació
agroecològica que resulta del consum de proximitat desintermediat dels Circuits
Curts de Comercialització (CCC), els valors de l’Economia Social i Solidària i la
participació en els Moviments Socials (MMSS).
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Hipòtesi general

Cooperativisme
agroecològic
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L’adopció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per part de les
cooperatives de consum es fa —en coherència amb els principis cooperativistes—
basant-se en els comuns digitals; això redefineix la relació entre proveïdors i
consumidors, teixint una xarxa de naturalesa tecnopolítica d’intercooperació
agroecològica, que conjumina el consum de proximitat desintermediat que defineix
els Circuits Curts de Comercialització, els valors de l’Economia Social i Solidària
(ESS), la participació en els Moviments Socials (MMSS) i les converteix en
cooperatives de consum agroecològic de plataforma.
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Conclusions > Hipòtesi general
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L’adopció de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) per part de les
cooperatives de consum es fa —en coherència amb els principis cooperativistes—
basant-se en els comuns digitals; això redefineix la relació entre proveïdors i
consumidors, teixint una xarxa de naturalesa tecnopolítica d’intercooperació
agroecològica, que conjumina el consum de proximitat desintermediat que defineix
els Circuits Curts de Comercialització, els valors de l’Economia Social i Solidària
(ESS), la participació en els Moviments Socials (MMSS) i les converteix en
cooperatives de consum agroecològic de plataforma.
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Limitacions de la recerca

Cooperativisme
agroecològic

●

Marc de recerca i metodològic complexe (holístic) poc
explorat (recerca limitada).

●

Camp d’estudi:
○ Limitacions en la identificació (possible omissió)
○ Limitacions territorials (Barcelona vs. Catalunya
vs. Món)

●

Quantitat i qualitat de les dades (visió personal vs visió
col·lectiva)

BCN

Cooperativisme
agroecològic
de plataforma
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Futures línies de treball
●

Reforçar el marc teòric i la connexió amb la pràctica
○

●

Un nou escàner de l’evolució de l’impacte de les TIC a la ciutat de Barcelona
○

●

Marc multidisciplinari d’acció-recerca

Seguiment de l’adopció d’Open Food Network - Katuma

Ampliació del marc territorial
○

Incorporant casos interessants per a l’escalabilitat del cooperativisme
agroecològic (com la Magrana Vallesana de Granollers)

●

Evolució de les cooperatives de consum agroecològic de plataforma en el marc
del balanç procomú

●

Explorar l’encaix entre comuns digitals i cooperativisme de plataforma a altres
àmbits temàtics

●

Focalitzar la recerca en el marc de les polítiques públiques i el suport al
cooperativisme de consum agroecològic de plataforma
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