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Aquest  escrit  vol  ser  una ajuda per a  conèixer  millor  el  funcionament  de la  cooperativa a  les
nouvingudes alhora que un recordatori per a les que duen més temps. Per sort a la cooperativa cada
dia som més gent i es fa fonamental un bon procés comunicatiu per a què les coses funcionin. En el
document s'expliquen quines són les tasques que s'han de fer segons cada  compromís agafat. Potser
sembla que n'hi ha molta lletra i que les tasques són complicades. Al contrari, s'ha volgut explicar
tot  molt  detalladament per  evitar  repetir  errors que  ja   s'han donat  en el  passat.  Si  encara així
apareixen dubtes, no tinguis problema de demanar el proper divendres als companys i companyes
que acudeixen a recollir la seva senalla.

Cooperativistes. 
El primer divendres de cada mes deus acudir a l'assemblea de la cooperativa. Aquest dia es quan es
fa la comanda de la verdura per a tot el mes i també has de pensar que és el dia de pagar. 
L'assemblea té acordades dues opcions de compra:  pots demanar una senalla per a cada cap de
setmana del mes o pots demanar-ne dues (per motius diferents motius es va descartar fer altres tipus
de comandes). El preu resulta de multiplicar 8 € pels  dissabtes de la teua comanda. Si has optat per
la primera opció, una senalla cada setmana, pensa que en el preu s'ha d'incloure el primer divendres
del mes següent.  
També el dia de l'assemblea es fa la comanda de productes de comerç just. Per agilitzar dugues el
llistat de la teva compra  fet de casa, així, aquell dia que segur que tindràs presa no t'hauràs d'aturar
molt. Existeix un llistat de productes i preus. Si no el tens el pots demanar al secretari/a. Com tot a
la cooperativa, aquests productes es paguen  per avançat i es recolliran el tercer cap de setmana del
mes. 
Cada divendres entre les 19 i les 21 hores es distribueixen les senalles. Un pic al lloc, quan vols
retirar la teva comanda, és important que informis a la persona del torn de què t'endús la teva senalla
per tal de què t'apunti. És útil per saber  qui ha vingut i qui falta i poder solucionar problemes en cas
d'haver-ne.
Cada divendres quan vas a recollir la comanda tens l'oportunitat d'encomanar productes extra per a
la pròxima setmana. Recorda que tot es paga per avançat. 
Complir els horaris és fonamental. Qui fa torn té també més coses a fer a la vida! Un acord aprés de
la saviesa mil·lenària dels win-zwo ens diu que les senalles que no estiguin repartides a les 21 es
repartiran entre les persones presents. 
Si  saps  que  algun divendres  no podràs  passar  per  la  comanda avisa  amb temps  a  alguna  altra
persona per a què te l'agafi. És una mala costum avisar d'última hora  a les persones del torn. Igual
més gent  ha fet el mateix i, quantes senalles s'han d'endur?
Penseu en dur les vostres bosses, senalles... quan veniu a recollir la comanda. El espai on fem la
distribució es cedit i segurament les bosses que tenen són per a altres necessitats. Si n'agafes sigues
col·laboradora i reposa-ho.

Torns de distribució de verdura.
Tothom a la cooperativa participar dels  torns, que s'organitzen  a l'assemblea (per saber com agafar
un torn ves al punt assemblea). 
Si has de fer aquest torn és molt important que hi siguis a les 19 al Casal amb la verdura. N'hi ha
gent que vol aprofitar el temps per fer altres coses i és puntual. Estar a les 19 significa que deuràs de
ser  a  la  finca dels  pagesos  almenys una  hora  abans.  Allí  has  de comprovar  que  el  que  agafes
correspon amb el que la gent ha encomanat.  Atenta que no és la primera vegada que falta una
senalla o mitja dotzena d'ous, problema que tu eres responsable de solucionar i, no et voldràs quedar
sense verdura, no? Deus recomptar el que et donen i contrastar-ho amb el full de comanda mensual i
el d'extres de la setmana. Aquests fulls els tenen a la finca en una bossa on també n'hi ha la carpeta



amb fotocòpies sense escriure dels  fulls  de comanda, la llista  de preus dels  productes extra,  la
llibreta d'actes i la clau del Casal. Aquesta bossa la deus dur amb tu a Ciutat i retornar-la a la finca
en acabar.
Un pic  feta la comprovació deus demanar als  pagesos quins dels productes de la llista d'extres
estaran disponibles  per la setmana següent. Això ho pots marcar en la casella corresponent d'el nou
full d'extres que encetaràs aquesta setmana.
Si diem de ser almenys una hora abans a la finca dels pagesos és perquè moltes vegades ens donen
conversa  i sap greu marxar a corre-cuita.  
Una vegada al local col·loqueu les caixes de la manera que penseu més apropiada. És important que
sapigueu qui s'endú la seva senalla i ho anoteu, tot amb l'objectiu d'evitar problemes, per exemple
amb els extres, i per si es fa l'hora, saber qui ha faltat en venir a recollir la comanda.
Durant el torn  la gent vos demanarà productes extres. Els anoteu al full d'extres i els cobreu. En cas
de què per algun problema algun extra ja encomanat d'alguna persona no hagi estat disponible n'hi
ha dues solucions. Se li tornen els diners o s'apunta de nou al full d'extres amb una nota ben clara de
què ja estava pagat.
En acabar el  torn,  heu d'anar a tornar les caixes buides,  els  fulls de comanda,  la bossa amb la
carpeta, etc. a la finca. Allí s'han de donar els doblers dels extres i els fulls de comanda en mà.

En quant al cafè, si n'hi ha comandes, pensau en anotar-les al full de comandes de cafè que n'hi ha
en un sobre a la carpeta, escribint clarament la data en què s'ha fet la comanda i per qui. El cafè
costa 2'5 € i els doblers els has de deixar en aquest sobre. 

Pensa que qualsevol anotació o cosa que facis com a responsable de la setmana ha de ser clara ja
que la setmana que ve igual no hi eres per aclarir els dubtes que puguin sortir. 

Responsables de la comanda de comerç just.
El dia de l'assemblea es triaran les persones responsables de dur la comanda de productes de comerç
just i de recollir els productes per dur-los i distribuir-los al casal. 
La comanda es fa el mateix dia de l'assemblea. Demanau que la gent vos entregui un paper clar amb
allò que vol, fent constar el codi del producte, el nom, les unitats i el preu. Evidentment hauràs de
comprovar que tot  estigui correcte per evitar problemes posteriors.  Alhora que reps els fulls  de
comanda, deus anar cobrant-les.
Els productes de comerç just ens els distribueix S'Altra Senalla (c/ 31 de desembre). Allí ens han
donat un model de full de comanda que s'haurà d'emplenar i que serà el paper que entregarem. A
elles no els importa si el te és per na Júlia o si el cus-cus és per en Toni, només volen una comanda
ordenada per productes. Heu d'entregar la documentació en els dies posteriors al cap de setmana per
a  què  tinguin  temps  de  preparar  la  comanda  i  de,  si  falta  algun  producte,  demanar-lo  al  seu
distribuïdor. 
El  full  se  li  entrega   a  n'Amparo,  que  és  la  persona  encarregada  de  preparar  la  comanda.
Normalment  està  als  dematins  (fins  les  dues).  Si  no  podeu  passar  al  dematí  i  no  la  trobeu
d'horabaixa deixau-lo a qui estigui a la botiga deixant clar que li ho han de fer arribar a n'Amparo.
En el paper també deu quedar clar que es recollirà la comanda el tercer divendres del mes.
No volen que donem els doblers amb el full de comanda i s'estimen més que els entreguem quan
anem  a  recollir  el  paquet.  Llavors  els  haureu  de  conservar  vosaltres,  que  per  això  sou  els
responsables, no? 
El tercer divendres del  mes haureu de passar a cercar el paquet, pagar i dur-lo al Casal on deurà
d'estar a les 19 h. Allí al igual que es fa amb les verdures, no es deixa la caixa i campi qui pugui. Per
evitar  problemes  els  responsables  han d'anotar  allò  que s'endú cadascú i  han  de  solucionar  els
problemes que puguin aparèixer.

El/la  secretari/a.
En la cooperativa tenim sempre dos secretaris/es. Un entrant i un sortint. El càrrec dura dos mesos i
el  pes  recau  sempre  sobre  el  secretari  que  sortirà  en  la  propera  assemblea.  L'altre  no  s'ha  de



desentendre i ha d'ajudar en les tasques ja que algun dia es farà major i serà secretari sortint.
Si eres secretari/a t'has convertit en una peça clau. Deus comprar el berenar de la gent dels torns. Bé,
en realitat eres la persona que ha de ser capaç de contactar a tothom de la cooperativa en cas de
necessitat. Per a això has de conservar els fulls amb els telèfons de totes les persones que participen
de la cooperativa i t'has d'ocupar d'actualitzar-los en l'assemblea. 
Els fulls han d'estar en casa i no en la finca perquè...  Si passa alguna urgència no aniràs allí a
cercar-los, no?
En cas d'un problema has de saber com actuar. Aquesta cooperativa funciona sobre el principi de
responsabilitat individual i es confia que davant de qualsevol problema que surti les persones que se
n'adonen siguin capaces de solucionar-lo. Tothom volem tenir una cooperativa ben guapa, no?

Un altra tasca dels secretaris és preocupar-se de què a la carpeta sempre n'hi hagin còpies en blanc
de: el full de comanda mensual, el full de comanda d'extres, el full de la comanda de S'altra Senalla
i llistats dels productes de comerç just per a la gent que arriba nova a la cooperativa.

L'assemblea.
És el fòrum des d'on es gestiona la cooperativa. Es reuneix cada primer dissabte de mes i deuen
acudir membres de totes les “famílies” que formen aquesta cooperativa. Nosaltres sempre diem que
l'assemblea comença a les 19. Realment l'acord que tenim pres és que tothom deu acudir a les 19 per
recollir la seva senalla i fer la comanda dels extres i a les 19 i mitja puntual sempre comença la
reunió. Com que la gent del torn no es vol perdre l'assemblea, si no has fet la comanda abans, pensa
d'esperar-te fins el final per a fer-la.
 Al principi de cada reunió es llegeix l'acta de la del mes anterior i trien les persones que moderaran
la reunió i que prendran actes. Per a un veritable funcionament horitzontal és necessari que tothom
vagi agafant aquestes responsabilitats, cosa que ajuda a entendre millor tot el procés assembleari.
Els punts de l'ordre del dia els pot proposar qualsevol membre de la cooperativa, es  fixen al principi
i es deixa un punt de varis per al final. Un punt fixe és triar la gent que cobrirà els torns i el canvi de
secretàries. Participar dels torns és un altre dels compromisos que es prenen per participar del grup.
Els torns són de dues persones i allò normal és que la gent nova agafi un torn amb la gent que te
més experiència. Un altra cosa que es té en compte és barrejar la gent que té cotxe amb la que no en
té.

Com que no tenim tot el dia per deliberar hem de tractar que els punts no durin més de 20 minuts i
hem de procurar que pugui intervenir  tothom que vulgui.
A vegades es formaran comissions per tractar temes específics que es proposen a la assemblea, com
per exemple sobre transgènics. 

El tauler d'anuncis.
Al Casal la cooperativa disposa d'un tauler d'anuncis propi, una bona eina per a estar informades.
Aquest és per a les comunicacions internes i externes de la cooperativa. Qualsevol persona pot fer-
lo servir i és important que el mantinguem en ordre entre tots i totes.     


