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Dades de l’entitat
El Teixit de la Terra, NIF F64186489, està constituïda legalment com a Cooperativa de
consum responsable des del 2006. Encara que de funcionament assembleari i amb una
organització interna en comissions, l’estructura legal està constituïda per un president i un
secretari-tresorer.
Israel Estopà Mata: president
Jordi López Mas: secretari
Seu social: Comte Jofre, 24, 08201, Sabadell
El Teixit de la Terra és el col·lectiu de consum responsable més antic de la ciutat, iniciat ara
ja fa 14 anys a partir de l’interès per promoure iniciatives d’activisme social vers al consum
ecològic, sense intermediaris i amb la intenció d’afavorir l’activitat dels productors
ecològics de proximitat, així com la seva migració de la producció de convencional a
ecològica.
Al llarg dels seus anys d’història, el Teixit de la Terra ha passat per períodes d’expansió i
creixement, amb més de 100 famílies implicades, i d’altres, com l’actual, de revisió i
manteniment de les línies de desenvolupament, amb una massa social molt més reduïda,
entorn a les 40 famílies distribuïdes en dos locals a la ciutat.
Paral·lelament i des de fa poc més de 2 anys i mig, el Teixit de la Terra forma part del
col·lectiu d’entitats La Quartera, un espai de participació popular, autoorganitzat i
gestionat des de la pròpia població, al servei de les entitats i persones amb l’objectiu de
ser una eina de transformació social i de construcció de contrapoder popular des de la
base.
Fitxa resum del projecte i pressupost
Durant aquests anys, hem presenciat l’aparició de nombroses alternatives de grups de
consum a la ciutat, així com una expansió i disponibilitat de producte ecològic més enllà
dels circuits de consum impulsats socialment. Malgrat que ens sembla interessant que els
aliments de qualitat es trobin més a l’abast del públic en general, som conscients que ho
fan des dels circuits comercials estàndards, amb el manteniment de certes situacions
pròpies de l’economia de mercat, que no necessàriament afavoreixen ni els principis de
proximitat ni la sostenibilitat de l’activitat econòmica dels petits i mitjans productors.
Com a conseqüència d’aquests canvis en el model de consum, el Teixit ha experimentat un
degoteig de baixes de socis i sòcies que ha posat de manifest la necessitat de renovar el
nostre model de treball i ampliar els esforços per donar a conèixer el nostre projecte a la
ciutat.

Per aquests motius es plantegen dues línies d’acció diferenciades, ambdues destinades a
revitalitzar el model de cooperativa de consum responsable, apuntats ja a la darrera
assemblea general del passat 20 d’abril:
- A. Inversió en la renovació del model d’adquisició de productes
- B. Inversió de campanyes de difusió

A.- INVERSIÓ EN LA RENOVACIÓ DEL MODEL D’ADQUISICIÓ DE PRODUCTES
Des de fa pocs mesos el Teixit de la Terra ha creat una plataforma on-line que permet als
socis poder disposar del servei de comanda de productes per internet i millorar la
comunicació amb els productors que serveixen la cooperativa. Al mateix temps, aquesta
plataforma serveix per mantenir els socis informats de les diferents campanyes i accions
que es duen a terme en el món del consum responsable, així com donar a conèixer el
projecte a la ciutadania.
El nou model requereix d'una actualització del sistema informàtic:
- Adquisició d'un portàtil: 300€
- Compra d'un domini: 50€

B.- INVERSIÓ EN CAMPANYES DE DIFUSIÓ
Al llarg de la seva història, donar a conèixer el nostre projecte ha estat tradicionalment a
través del "boca-orella" i encara que són diversos els materials de difusió que s’han emprat
des del Teixit de la Terra, cal dir que actualment estan força obsolets i requereixen d'una
nova edició. Creiem que el moment actual, doncs, requereix d’una estratègia organitzada
de difusió i captació de nous socis, així com de reactivació de les activitats a desenvolupar
a La Quartera per tal de visibilitzar la cooperativa.
Per això es preveuen les següents despeses:
-

Disseny i edició de 500 nous tríptics informatius del projecte del Teixit de la Terra:
120€
Disseny i edició de 100 cartells de difusió: 30€

TOTAL DESPESA A+B: 500€.

Materials editats en anys anteriors
A tall d’exemple fem una mostra de documents antics:
Tríptic 2005-06:

Difusió La Quartera 2013:

1.

Logo de l’entitat i/o del projecte en el cas de que es disposi.

2.
3.
4.
5.

El Teixit6.de la Terra va iniciar la seva història ara ja fa més de 10 anys. Era el setembre del 2002 i va
sorgir després
de gairebé un any de reunions i de fer un primer intent de posada en marxa d’una
7.
cooperativa
8. ecològica de consumidors/es a Sabadell.
9. va anar creixent fins que la tardor del 2007, la cooperativa el Teixit de la Terra es va
El projecte
10. en dos nuclis de consum, un al barri de la Creu Alta i l’altre al Centre, que en alguns
desdoblar
11.
moments,
han arribat a agrupar fins a 90 grups familiars de consum.
12.

Amb el 13.
pas del temps, el moviment cooperatiu a la ciutat s’ha anat difonent i en especial durant l’any
2010, en14.què van aparèixer noves cooperatives a la ciutat.
15.
Fruit d’aquest
increment de cooperatives, ha nascut una iniciativa de difusió del moviment cooperatiu
16.
que agrupa les diferents cooperatives de la ciutat i que a través de la realització d’àpats populars, cursos
17. d’altres, fomenta el consum ecològic, responsable i de proximitat.
i cicles entre
18.

Finalment,
des del novembre del 2013, el Teixit de la Terra ha engegat un projecte comú amb d’altres
19.
entitats 20.
de la ciutat: “La Quartera” és alhora un projecte i un espai que busca ser polivalent aglutinador i
creador 21.
de projectes culturals i socials, a la vegada que assentament de cooperatives de consum
ecològic.22.
23. doncs,podeu trobar el Teixit de la Terra als seus dos locals, l’un a la Creu Alta (c/Dinarès,
Actualment,
24. al centre, al local de La Quartera (c/ Comte Jofre, 24).
70) i l’altre
25.

Us hi esperem!
26.

Per més27.
informació:
28.
29.

teixitdelaterra@gmail.com

30. Fotocòpia del NIF dehttps://ca-es.facebook.com/elteixitdelaterra
l’entitat, persona o empresa sol·licitant o de l’entitat de dóna

suport als grups PENDENT JORDI LÓPEZ

@TeixitTerra

