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No és la primera vegada que sen-
ti m en les converses de barri si es 
possible anar cap a un consum més 
responsable: repensar el sistema 
que s’està carregant el nostre medi 
ambient amb sobreexplotació i  
llargs transports que augmenten la 
contaminació o que sovint no té pre-
sent la dignitat del treballador que el 
produeix, elabora i/o distribueix. La 
resposta és que hi ha peti tes iniciati -
ves que lluiten per dur a la pràcti ca 
sistemes d’economia responsables: 
les cooperati ves de consumidors.

Fa 11 anys va néixer a Rubí la 
cooperativa de consumidors de 
productes eco-biològics Germinal 
Vallès. No era una iniciati va nova, 
sinó que diferents persones que ja 
parti cipaven del projecte a Barce-
lona es van engrescar a associar-se 
i instal·lar-se al barri de El Pinar. 
L’opció era prou meditada: un lloc 
estratègic per a socis de poblacions 
properes, on el lloguer fos prou 
baix, ben comunicat per arribar en 
transport públic des de Rubí i fàcil 
d’aparcar pels que venen de més 
lluny. 

A Germinal anem a comprar 
aliments i productes de primera 
necessitat cada setmana: les fruites i 
verdures, el pa, els llegums i cereals, 
els ous, pollastre, el sabó de rentar 
el terra...  però d’una manera molt 
diferent. 

Anem a cercar el producte di-
rectament al que l’ha produït: el 
pagès, el forner, el granger... i així 
evitem intermediaris. Potenciem el 
producte local i evitem transports 
innecessaris. Cal que sigui de tem-
porada, per a respectar el cicle propi 
de la natura. Els socis que integren la 
comissió de compres i qualitat van 
visitant periòdicament els proveï-
dors per a certi fi car que el producte 
segueix els nostres criteris.

El producte fresc l’encarreguem 
amb una setmana d’antelació. Per 
això cada dimarts ens trobem i el 
col·loquem a cada soci a la seva 
capsa. Sabem que és un producte 
de qualitat, sense productes químics 
afegits... com els d’abans. El gust 
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intens compensa el fet que no sigui 
uniforme. Ben pensat, un pomer 
no deu fer totes les pomes de la 
mateix mida.

No hi ha boti guer, hi posem tots 
el nostre granet perquè funcioni tot 
i això suposa treballar en equip: fer 
factures, col·locar producte, arreglar 
el localet, contactar amb els prove-
ïdors, acompanyar als socis nous... 
entre tots es fa amè i suposa un ser-
vei de dues o tres hores al mes. Això 
abarateix el producte, que per ser de 
qualitat puja una mica més de preu. 
Però és que a Germinal pensem que 
el productor ha de guanyar un sou 
digne, el sou just que es mereix per 
les hores que hi dedica.

A la cooperati va no hem de fer 
cues, ni entretenir-nos en posar en 
bosses les fruites i verdures, perquè 
els companys de torn han preparat 
les comandes. D’aquesta manera 
evitem embolcalls i generem  menys 
escombraries. No hi ha estrés per 
a pagar perquè després de revisar 
la factura, fem el pagament domi-
ciliat. 

A Germinal, hi ha temps per 
a saber com li va a l’altre, per a 
saber què és un transgènic, per a 
preguntar-se perquè al pagès se li 
ha fet malbé la collita, per a pensar 
en com millorar el medi amb peti tes 
accions, per a refl exionar que el meu 
consum afecta a les persones que 

el produeixen i el que menjo també 
pot millorar la nostra salut. 

Periòdicament treballem amb 
els companys de peti tes cooperati -
ves com la nostra situades a Barcelo-
na. Mantenim el contacte periòdic. 
Ens agraden els centres peti ts, però 
coordinats per a fer força, demanar 
comandes conjuntes, demanar 
canvis en el sistema que potenciïn 
un consum més responsable. En els 
tems que corren, val la pena que 
pensem el que fem.  

Germinal està format per per-
sones, amb les nostres limitacions, 
amb horaris laborals difí cils... i això 
fa que sempre hi hagi aspectes a 
millorar; però també que hi hagi 
molt de caliu humà. 

Per tot això, ens agradaria que 
cada dia més persones es planteges-
sin un canvi cap al model de consum 
responsable. Estem encantats que 
ens coneguin, vinguin a veure o 
contacti n amb nosaltres. 

Ens podeu trobar cada dimarts 
i dimecres de 17:30 a 20:30h a: 
Germinal Vallès, al barri de El Pinar, 
bloc 4, esc B, baixos 1, Rubí. El nos-
tre telèfon és el 93 697 80 83. La 
nostra web: 
htt p://coopgerminal.coop; 
i la nostra adreça de correu:
germinalvalles@coopgerminal.coop.
La porta és oberta per a tu. 

Un invisible valor afegit
De vegades no acabem de 
descobrir qui som. Passem per 
la vida creient-nos destinats 
a desenvolupar discretament 
algunes habilitats, a treballar 
el més dignament possible i/o 
a perpetuar l’espècie per a què 
aquesta gran disbauxa que és 
la Humanitat no s’acabi en dos 
dies; occidentalment parlant, es 
clar. El que no acabem de veure 
clar és la nostra influencia sobre 
tot el que ens envolta. Diria jo 
que tots som una mica més sig-
nificants del que ens pensem o 
del que acabem pensant donat 
l’entorn al que estem sotmesos 
(un entorn que mereixeria un 
comentari a banda).

La massa social,  la gran 
quantitat de gent que conforma 
la societat està molt bé, de ve-
ritat, té molts aspectes positius 
i, segurament, sense les seves 
dinàmiques i sinèrgies no haurí-
em arribat fins on som ara, ni ho 
hauríem fet de la mateixa ma-
nera. Un mon ple d’individus! 
Quina por! Sort que existeix 
la massa! Bé, la massa, deia, 
és una entitat integrada per 
individus però alhora aquests 
individus conformen la massa. 
De la mateixa manera que el pa 
no sortiria igual si li manqués 
el llevat, la societat no seria la 
mateixa si cadascú de nosaltres 
no dugés a terme la seva funció, 
i dic funció com es podria bé 
dir tasca, dedicació, aportació, 
col·laboració, paper, rol,... Se-
gurament no estem acostumats 
a aturar-nos i pensar: Què faig 
jo per la societat? Quina és 
la meva aportació a la gran 
maquinària de la humanitat? 
I és que aquesta maquinària, 
d’una manera o altre, sempre 
ha avançat, tot i el segles fos-

cos, les èpoques obscures i 
les passes enrere; malgrat tot, 
aquests temps perduts ha servit 
per alguna cosa, ni que sigui 
per canalitzar la història cap a 
altres èpoques més lluminoses 
i fecundes. Quin misteri fa que 
enmig d’una guerra o d’una 
davallada econòmica la societat 
continuï endavant? No serà que 
tots i cadascun de nosaltres ho 
fem possible dins de la nostra 
discreta parcel·la? 

Habitualment la rellevància 
dels individus no destacats 
és menystinguda, donada per 
entesa, poques vegades res-
saltada o glossada en els anals 
de la història. Això segurament 
passi perquè no hi cabríem tots 
nosaltres en un llibre d’història 
a l’ús dels que estudiem al col-
legi, n’estic convençut. El pes 
de la història i el de les pròpies 
dinàmiques socials fa que ens 
sentim empetitits, com éssers 
diminuts davant la grandiosi-
tat d’algunes proeses dutes a 
terme per grans personalitats 
i figues històriques de renom. 
Qui soc jo enmig de tot això? 
Soc jo un gra de sorra enmig de 
la platja? Una arbre del bosc? 
Un afluent que nodreix el riu? 
Què?! Poques vegades se’ns 
ocorre pensar que les grans per-
sonalitats no han viscut aïllades 
del món, que han necessitat 
sempre del seu entorn per edu-
car-se, formar-se, relacionar-se, 
aprendre, lluir i distingir-se. 
Ens deuen tant a nosaltres com 
nosaltres a ells.

¿Què és mes important, 
doncs, aparèixer en un llibre 
d’història o ser el becari que 
pica a ordinador el text del lli-
bre, permetent que la resta de 
la humanitat ho aprengui? 
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Refl exions circumstancials

“Els que a la terra hem tingut la sort de compartir la 
vida amb tu, ens és impossible oblidar el teu afecte. 
Viuràs en la nostra memòria i en els nostres cors”.

LA SEVA DONA, FILLS, JOVES, NÉTS I NÉTES.

SISÈ ANIVERSARI

Arcadi Cañellas Pons

La família vol agrair les mostres de condol rebudes.

En record de la seva ànima els funerals es 
celebraran el proper dimarts 31 de gener a les 19h. 

a L’Església Santa Maria de Rubí (Les Torres).

Va morir el 12 de gener als 95 anys.

Enrique
 Templado Gómez


