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PROGRAMA
1

INTRODUCCIÓ
El Fons Valencià per la Solidaritat és una associació d’ajuntaments i
mancomunitats de la Comunitat Valenciana que treballa per a contribuir al
desenvolupament dels països empobrits i per a sensibilitzar a la població
valenciana des de l’àmbit local a través de la realització i finançament de
projectes de cooperació i educació per al desenvolupament.

9:30

PRESENTACIÓ

10:00

10:30
El 20 de febrer de 2019 es va dur a terme la Jornada Final del projecte “In/sostenible. Un camí
cap a la sostenibilitat”, cofinanciat per la Conselleria de Transparència, Responsabilitat Social,
Participació i Cooperació de la Generalitat Valenciana, amb el qual es volia d’una banda territorialitzar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i per un altra, acostar a la població
valenciana que són els ODS, fent incidència en l’ODS 12: Producció i consum responsable, i quin
és el paper que hem de posar en pràctica els ciutadans i ciutadanes, com a agents clau en la
promoció i consecució de les metes que es plantegen en l'Agenda 2030.

La Jornada es va realitzar al Centre Públic de Persones Adultes Francesc Bosch de Xàtiva
i ha tingut com objectius, per una banda, abordar les iniciatives realitzades amb l’ODS 12:
producció i consum responsable en diferents àmbits com la sostenibilitat,
l’agricultura, el turisme, el comerç local, etc., i per altra, realitzar un
intercanvi d'experiències entre els municipis participants en el
projecte, altres municipis socis i no socis del Fons i a més comptar
amb l'experiència de la Cooperativa de Producció Artesanal Padre
Rafael González Cooproparago del Cantó Biblián, Equador.

11:30

• Pep Aparicio Guada. Vicedirector del Centre Públic de Persones Adultes Francesc
Bosch i Morata
• Xelo Angulo Luna. Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat
• Antonia Moreno Ruiz. Directora General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat
Valenciana
• Roger Cerdà i Boluda. Alcalde de Xàtiva
PONÈNCIA. El consum conscient: peça clau de les economies transformadores.
• Laia Tresserra Comelles. Directora de la Revista Opcions.
PAUSA CAFÉ
TAULA REDONA. Experiències i bones pràctiques cap a la sostenibilitat.

12:00

• Salvador Mestre. Regidor de l’Ajuntament de Silla: Xarxa d’intercanvi comunitari
• “El Gallet”.
• David Chiralt. President de l’Associació Del Camp a la Taula: agricultura ecològica i
de proximitat.
• Enrique Asensi. President de la Red Enclau per al finançament alternatiu: finances
ètiques
• David Belda, Enginyer forestal. Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Carrícola: model de gestió del territori i desenvolupament sostenible.
• Gerard Sentandreu. L’Heretat de Pere: turisme rural i sostenible a la Vall d’Albaida.
PRESENTACIÓ PROJECTE. Fortalecimiento socio productivo de la
Cooperativa de Producción Artesanal Padre Rafael González Cooproparago del
Cantón Biblián (Equador).

13:30
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ACREDITACIONS

• Martha Cecilia Lema Lema. Artesana i Vicepresidenta del Consejo de Administración
de la Cooperativa de Producció Artesanal Padre Rafael González Cooproparago.
• Lourdes Carmelina Cárdenas Romero. Artesana i Primera vocal del Consejo de
Administración de la Cooperativa de Producció Artesanal Padre Rafael González
Cooproparago.
• Estefanía Crespo Saquicela. Técnica de Soporte Social del Gobierno Autónomo
Municipal del Cantón de Biblián (Equador).
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14:30

PAUSA DINAR
PROJECCIÓ DOCUMENTAL I COL·LOQUI.
El Mercat del Riurau: crisi global, solucions globals.

16:00

17:00

• Josep Gayà Mengual. Director del documental i membre del Col·lectiu Mirades.
• Andreu Costa. Productor i President de l’Associació Mercat del Riurau.
• Xavier Mulet i Kiko Pastor. Productors i membres de l’Associació Mercat del Riurau
CLOENDA I ENTREGA DE CERTIFICATS D’ASSISTÈNCIA

PONÈNCIES

PRESENTACIÓ INSTITUCIONAL
En la presentació institucional es va comptar amb la participació del Vicedirector del Centre Públic de Persones
Adultes Francesc Bosch i Morata, Pep Aparicio, juntament amb l'Alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà i la Directora
General de Cooperació i Solidaritat de la Generalitat Valenciana, Antonia Moreno, acompanyats de la Presidenta
del Fons Valencià per la Solidaritat i Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Xàtiva, Xelo Angulo Luna.
Va iniciar les intervencions el Vicedirector del Centre Públic de Persones Adultes Francesc Bosch i Morata, Pep
Aparicio, qui va destacar la trajectòria sociopolítica, educativa i cultural del centre i va assenyalar que entre els
objectius i finalitats del centre està la solidaritat, el consum i la producció responsable. A més, dins de la seua
programació hi ha una quantitat d'accions i actes educatius i formatius que tracten de posar en marxa una nova
narració del món que té uns principis bàsics com són la humanitat i la democràcia i, sobretot, l’emancipació i la
revaloració del món. Considera que aquest enfocament està en la mateixa línia en la qual treballa el Fons Valencià i les entitats i ajuntaments que participen en la Jornada pel que es mostra content d'acollir-la en el centre.
A continuació, va intervindre la Presidenta del Fons Valencià per la Solidaritat, Xelo Angulo, qui va parlar dels
objectius del projecte In/sostenible i dels resultats obtinguts, destacant totes les activitats que s'han realitzat,
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com el curs ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible), el contacontes: “Vamos a buscar un Tesoro”,
l’exposició “In/sostenible. Un camí cap a la sostenibilitat”, l'elaboració dels materials didàctics sobre els ODS
o la gira de les representants de la contrapart, la Cooperativa de Producció Artesanal Padre Rafael González
de Biblián (Equador) així com la Jornada present. Angulo va agraeix a la Direcció General de Cooperació i
Sostenibilitat de la Generalitat Valenciana i a la seua Directora General Antonia Moreno la confiança dipositada
en el Fons i l'ajuda per a realitzar el projecte.
Seguidament, la Directora General de Cooperació i Sostenibilitat de la Generalitat Valenciana, Antonia Moreno,
va destacar la importància del treball que realitza el Fons a dos nivells, d'una banda pel seu treball en el
camp de la cooperació al desenvolupament, i, d'altra banda, pel seu paper com a creador d'aliances des del
municipalisme, amb altres països, entre dones, etc. Unes aliances que formen part d’un projecte d'humanitat
i d'objectius compartits per a construir un futur des de la igualtat, la pobresa, el desenvolupament sostenible,
l'economia, la democràcia i els drets humans, etc. Finalment va posar en valor la tasca de sensibilització que es
realitza amb aquest tipus d'activitats que poc a poc va calant en la societat.
Per a finalitzar, va intervindre el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, qui va agrair la participació de la resta d'autoritats i va assenyalar la importància de transformar la societat a través d'aquestes iniciatives amb les quals
es pensa de manera global però s'actua de manera local, amb la finalitat d'aconseguir un desenvolupament
sostenible de l'economia. Va posar en valor l'existència del Fons a Xàtiva i recalca la importància de la Jornada
com a fòrum d'aprenentatge per a transformar la societat cuidant el planeta i bandejant certs comportaments
que són insostenibles i que posen en perill el futur de la humanitat

En primer lloc, va proposar la necessitat de posar la mirada en les conseqüències i en l'impacte que té el consum sobre les persones, el territori i el planeta i va presentar el consum responsable com una eina per a ser
més felices i feliços, ja que amb això s'aconsegueixen xicotets canvis que fan que les persones en el seu dia a
dia visquen millor. Per aconseguir això, en primer lloc, va plantejar que cal reflexionar sobre les necessitats que
porten al consum, prendre consciència de per què es consumeix i que es consumeix; en segon lloc, cal informar-se per a veure com es pot cobrir una necessitat, com és la millor manera o si es pot crear una nova manera
de cobrir aquesta necessitat, i, en tercer lloc, cal decidir si consumim o no i com es fa, maximitzant sempre
l'impacte positiu i reduint l'impacte negatiu.
A continuació, explica les tres claus del consum conscient:
1a. Consumir menys.
2a. Consumir sense comprar.
3a. Comprar amb criteri.
La primera de les tres claus és la més important, consumir menys, ja que és la manera més eficaç de reduir l’impacte, sobretot ambiental, i així per a consumir menys, en primer lloc hem d'identificar necessitats, en segon
lloc no malgastar i en tercer lloc cal mantindre en bon estat i reparar el que s'usa per a tardar més a consumir.
Quant a consumir sense comprar, primer cal accedir a l'ús dels objectes, compartir objectes per a consumir
menys, també intercanviar objectes entre diverses persones i reutilitzar objectes que per a altres persones ja
no són útils.

3.2

PONÈNCIA
EL CONSUM CONSCIENT: PEÇA
CLAU DE LES ECONOMIES
TRANSFORMADORES

La ponència va estar impartida per Laia Tresserra, Directora de la Revista Opcions, revista amb més de 17 anys
d’experiència en publicacions per a facilitar el consum conscient. L'encarregat de presentar a la ponent va ser
Álvaro Escorihuela, regidor de Vila-real i vocal de la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat.
Laia Tresserra, va començar la ponència explicant dos grans conceptes: el consum conscient i les economies transformadores i com aquests conceptes es relacionen entre ells. Va plantejar com ha de ser el
consum en unes economies alternatives i com el consum conscient és una peça clau per a anar transformant els sistemes econòmics.
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Finalment, si es té la necessitat de comprar cal fer-ho amb criteri i per a això cal apostar per iniciatives que
treballen amb valors com la solidaritat, la sostenibilitat, etc., és a dir, amb models que treballen amb formes
d'organització democràtica, i, a més, cal utilitzar la compra de segona mà i també productes reutilitzables, ja
que és una manera de minimitzar l'impacte mediambiental amb eleccions com els productes de proximitat,
agroecologia, afavorint l'economia local, la producció a les empreses de la zona, i el comerç de proximitat.
L’altre concepte que va explicar és el de les economies transformadores i els quatre models que hi ha. La primera
d’elles és l’economia social i solidària en la qual s'inclouen el comerç just, el cooperativisme i les finances justes,
i s'articula molt entorn del mercat social, amb propostes de producció que es basen en els principis de la
solidaritat, de la sostenibilitat, de l'equitat, de la transparència, etc. posant en el centre la satisfacció de les
necessitats i no l'afany de lucre com a objectiu principal. Una altra és l’economia dels comuns: els comuns
naturals, els comuns digitals i els comuns urbans posant en valor el que és la gestió compartida dels recursos,
situant el focus d'atenció en la cooperació i no en la competència, trencant amb la dicotomia clàssica entre
satisfer les necessitats a través del mercat o a través de l'Estat. A més, últimament han sorgit les economies
feministes, que qüestionen el model capitalista que no visibilitzen el treball que realitzen les dones en l'àmbit
privat i fan un qüestionament important del salari com a eina de dominació de la dona, i en últim lloc, el
moviment agroecològic és una proposta que qüestiona el sistema alimentari, la relació de les persones amb la
naturalesa proposant tornar a la sobirania alimentària.
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Tresserra explica que aquestes branques de les economies transformadores tenen en comú, en primer lloc, que
totes qüestionen el model capitalista posant en el centre la satisfacció de les necessitats i la sostenibilitat de
la vida, i en segon lloc, que totes proposen una distribució igualitària del poder, una organització democràtica
dels processos i una distribució equitativa, que cadascun reba els recursos que necessita i no els que puga
pagar.
Va afirmar que el consum és un aspecte polític, doncs, si els recursos necessaris per a satisfer les nostres
necessitats són finits, cal decidir de manera col·lectiva com gestionar-los i això passa per fer una regeneració
democràtica de les institucions polítiques ja que estan molt coartades pel poder de les empreses. A més, a de
ser un consum equitatiu en funció de les necessitats i no del poder adquisitiu, sostenible, sense comprometre
la sobirania política dels pobles i tenint en compte l’impacte que el consum fa al medi.
En conclusió, el consum conscient és un motor que permet avançar i transformar la societat perquè es pot
exercir no solament a nivell individual sinó també a nivell de la comunitat, per exemple, a través del mercat
social, apostant per iniciatives com les cooperatives, també des de l'àmbit polític prenent decisions de compra i de contractació responsables, o des del mercat capitalista, comprant productes que estan fets amb uns
criteris, malgrat l’afany de lucre, però modulant la producció.
A més, les persones poden dur a terme accions de transformació a través del consum, no solament comprant,
sinó també realitzant accions des de la comunitat com, per exemple, una campanya en contra dels embalatges als supermercats o des de l'àmbit polític impulsant el consum conscient. En definitiva, el que s'ha d'aconseguir és que tota la societat s'organitze amb uns criteris de sostenibilitat, justícia social i equitat.

TAULA REDONA
EXPERIÈNCIES I BONES PRÀCTIQUES
CAP A LA SOSTENIBILITAT

La taula, centrada en les experiències i bones pràctiques per a fomentar un model de desenvolupament
sostenible, va comptar amb la participació de Salvador Mestre, regidor de l’Ajuntament de Silla que va explicar
la Xarxa d'Intercanvi Comunitari "El Gallet"; David Chiralt, President de l’Associació del Camp a la Taula,
associació que treballa l’agricultura ecològica i de proximitat; Enrique Asensi, President de la Red Enclau;
David Belda, Tècnic de Medi Ambient de l’Ajuntament de Carrícola i Geralt Sentandreu, de l’Heretat de Pere.
La taula va ser moderada per Gloria Micò Such, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament d’Olleria i vocal del Fons
Valencià per la Solidaritat.

ENRIQUE ASENSI

El primer en prendre la paraula, Enrique Asensi, va explicar que la Red Enclau és una
xarxa per al finançament alternatiu, de la que formen part set entitats amb activitats i
objectius diferents, però a les quals els uneix la promoció i la difusió de les finances ètiques,
solidàries i alternatives per a la creació d’un model socioeconòmic més just que l'actual.
Les economies tradicionals i les finances convencionals tenen la finalitat de maximitzar el
benefici en el menor temps possible, utilitzant la competència i la competitivitat, mentre
que les economies i finances socials i solidàries tenen com a mitjà la col·laboració i la
cooperació entre les persones o entre les entitats per a maximitzar el benefici ambiental,
social i econòmic com un mig per a la seua sostenibilitat, i no com un fi en si mateix. Així
des d’Enclau el que volen es trencar el sistema socioeconòmic actual, que és totalment
injust, per a convertir-lo en un sistema just que treballe per a les persones.
En els últims anys, des de la Red han treballant, entre altres qüestions, per aconseguir
una cooperativa de banca ètica en l'Estat Espanyol, com és Fiare; productes financers d'un
alt valor social, com són les llibretes solidàries i terminis fixos d'estalvi solidari, a més de
realitzar campanyes de conscienciació i impuls del balanç social. En definitiva, defensen que
les entitats financeres han de ser transparents en les seues pràctiques, i que la ciutadania
ha de ser crítica per a poder ser emprenedors i emprenedores socials i consumidors i
consumidores responsables amb un enfocament transformador.
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SALVADOR MESTRE

DAVID CHIRALT

Va parlar de la Xarxa d’Intercanvi Comunitari el Gallet de Silla. El Gallet és una mena de
xarxa social comunitària que permet vehicular una experiència d'autoorganització del bé
comú que inclou tota una filosofia de finances ètiques. Així, la xarxa s’ha conformat com
un grup promotor impulsat per la Diputació de València amb la participació de diversos
municipis governats per diferents partits polítics. L’objectiu és partir del nivell institucional
més elevat, donat que té molta més capacitat de difusió, per anar arribant a la major
població i abastint el màxim territori possible, ja que quant més es territorialitze la moneda,
més èxit tindrà.

Va començar exposant que l’Associació del Camp a la Taula va nàixer per a donar un espai
als productors i productores locals d’agricultura ecològica, en concret, a la població d'Albal,
ja que es va veure la necessitat que la gent tinguera accés als productes de proximitat,
de Km0, i a més productes sense agrotòxics. En l’actualitat, compten també amb uns
horts socials en els quals desenvolupen un projecte de sobirania alimentària recuperant
la fertilitat de la terra i cuidant les relacions que es donen en la naturalesa per a potenciar
el cultiu i garantir que la terra i l'aigua es puguen reciclar i mantindre sense perdre la seua
fertilitat o amb la menor pèrdua possible.

A continuació exposa la diferència entre el crèdit comunitari i el crèdit bancari, amb el crèdit
bancari el banc et dóna un crèdit perquè creu en tu, el que vol és guanyar els interessos
que cobra quan tu li retornes els diners, creu per interés, té una creença financera, en canvi,
amb el crèdit comunitari la comunitat creu en tu, en els seus integrants perquè amb aquest
crèdit puguen intercanviar serveis o béns per a satisfer mútuament necessitats i aquest
seria en últim terme l'objectiu de tot sistema monetari.

A continuació, va donar a conèixer el projecte Terrabaraca, un espai de transformació de
la terra, de millora de la vida, ja que hi ha moltes idees difícils de trencar. Amb aquesta
experiència han aconseguit una pèrdua de menys del 50% d'aigua en els cultius amb els
treballs de coberta de la terra, a més de l’aparició de menys males herbes i la millora de la
microbiologia de la terra, fomentant que en la terra es puguen acomodar moltes poblacions
que en un altre tipus de maneig del terreny no existirien.

El que es pretén, en última instància, per tant, és cohesionar a la comunitat generant
una experiència al marge del sistema econòmic mediatitzat pel crèdit bancari. Si un
deute està generat per una instància pública amb un criteri públic, és un crèdit i la
paraula deute deixa de tindre aquestes connotacions tan negatives que fan que els
interessos d'uns pocs estiguen per damunt dels de molts.

En definitiva, s’han adonat que hi ha moltes idees culturals que se segueixen cegament
perquè és el que ens han comptat, hi ha un acerb cultural, unes idees de com s'ha
d’assolir un camp que cal desterrar.

Mestre va explicar que “El Gallet” és una experiència pilot, de la qual s’ha desenvolupat una
primera fase; la segona fase es pretén desenvolupar a la ciutat de València, mentre que la
tercera abastaria tota la província.

D’aquesta manera, han portat el projecte a diferents centres educatius de la població perquè
els xiquets i xiquetes en el futur puguen entendre tots els aspectes mediambientals
del seu entorn, millorar-los i afavorir-los. Així, estan intentant que les persones es
consciencien de que poden produir el seu aliment d'una manera realment sostenible,
cuidant els recursos, mantenint-los i afavorir-los en el temps.

DAVID BELDA

Va exposar el model de sostenibilitat posat en marxa a Carrícola des dels anys 80 i que ha
sabut mantindre fins l'actualitat, un model basat en l'aposta per l'agricultura ecològica,
qüestió que ha diferenciat al municipi i a una gran part de la comarca de la Vall d'Albaida,
a més d’altres projectes diferenciadors com la utilització de residus sòlids urbans per a
crear compostatge, la depuració de les aigües residuals més ecològica o més eficient i
altres aspectes que han fet que tot siga més sostenible en el municipi i fins i tot, a efectes
econòmics, redunde en una disminució de les despeses al municipi.
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BELDA va explicar que el que s’ha fet en el municipi de Carrícola ha sigut integrar els

recursos naturals en el desenvolupament de la població local, ja que són conscients del valor
de l'entorn natural que tenen i han sabut aprofitar-lo.

Dins d'aquest objectiu de poble, l'Ajuntament ha recolzat les iniciatives que ha considerat
que s'emmarquen dins d'aquests objectius, tals com el projecte "La Ametla de Palla", on
es fan multitud de reunions de caràcter ambiental, o “Biodivers”, que és una iniciativa molt
potent que pretén combinar l'art amb la naturalesa; així mateix, s’han fomentat algunes
carreres solidàries per a intentar donar difusió al municipi, es realitzen concursos de pintura,
s'ha montat una escola d’anglés, s’ha fet un documental, "Carrícola Poble en Transició" i tots
els diumenges es fa un mercat per a donar suport als productors ecològics i artesans del
municipi, fan trobades ecologistes i intenten fer totes aquelles activitats que reuneixen a
la gent del poble. A més, entre els projectes de futur que tenen hi ha projectada una zona
d'acampada amb construccions bioclimàtiques o un ecocàtering dins de les produccions que
hi ha en el municipi d'agricultura ecològica.

GERARD SENTANDREU

Per a tancar la taula redona va parlar Gerard Sentandreu, membre de la Cooperativa Simona,
que va contar la seua experiència com a productor mitjançant la cooperativa creada l’any
1998 per un grup de persones que van començar amb un ramat de cabres; posteriorment,
l’any 2002, amb l’ajuda dels Fons Europeus PRODER, van iniciar l’elaboració del formatge i la
posada en marxa d’una casa rural.
El que volien per una part, era defensar la seua producció, que en aquest cas era la llet,
i transformar-la en un producte que respectara l'entorn i la seua manera de produir,
completament artesana. Per altra banda, pensaven que era important comunicar
que l'entorn i la manera de fer les coses també eren importants, per la qual cosa van
començar a comercialitzar el formatge als mercats medievals i a oferir visites i menjars
a la masia (l’Heretat de Pere). La idea era, i continua sent, recuperar tradicions i que la
gent puga veure altres maneres de fer les coses, a més de transmetre coneixement.

PRESENTACIÓ PROJECTE
3.4
ENFORTIMENT SOCI PRODUCTIU DE
LA COOPERATIVA DE PRODUCCIÓ
ARTESANAL PADRE RAFAEL GONZÁLEZ
COOPROPARAGO DEL CANTÓN DE
BIBLIÁN D’EQUADOR

La taula va estar moderada per Eduard Comeig Ramírez, Tinent Alcalde de l'Ajuntament de Rocafort i vocal de
la Junta Executiva del Fons Valencià per la Solidaritat i en la mateixa van participar les sòcies de la Cooperativa
de Producción Artesanal Padre Rafael González Cooproparago del Cantó de Biblián de l'Equador, Martha Cecilia
Lema Lema, Vicepresidenta de la Cooperativa y Lourdes Carmelina Cárdenas Romero, vocal, juntament amb la
Tècnica de Suport Social del Govern Autònom Descentralitzat de Biblián, Estefanía Crespo Saquicela.
Eduard va destacar el treball que el Fons realitza a través dels projectes i les transformacions que poden
generar en la vida de les persones. Va explicar que va tindre la sort de visitar el projecte fa dos anys i li va
emocionar veure'l perquè les artesanes fan un treball amb molta habilitat i molt d’esforç estant tradicionalment
menyspreades perquè eren la base del treball però després eren uns altres els que treien el benefici amb la
comercialització.
Va assenyalar que amb aquest projecte el Fons ha pogut aportar el primer impuls de maquinària i local perquè
les artesanes s'organitzen i puguen acabar i controlar més el procés de producció i comercialització, el que ha
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permés obtindre un benefici que suposa quasi el doble del que obtenien abans però també aconsegueixen un
reconeixement social com a dones que amb el seu treball sostenen a les seues famílies i sostenen a la societat
sent protagonistes del seu art.
A continuació va prendre la paraula Estefania Crespo qui va explicar com la Cooperativa de Producción
Artesanal Padre Rafael Cooproparago va nàixer en el Cantón Biblián en l’any 2015 ja que en Equador existeixen
moltes artesanes dedicades a l’art de la “paja toquilla” i en l’actualitat està formada per 120 dones artesanes,
totes elles dones llauradores sense formació que encapçalen llars monoparentals, víctimes de la migració, que
han patit abandonament i maltractament físic i psicològic. A més va assenyalar que quan l’Alcalde de Biblián es
va interessar pel projecte i va demanar ajuda al Fons, l’art de la “paja toquilla” estava perdent-se.
Va explicar que el projecte ha permet crear un centre d'apilament i d'acabat dels barrets on realitzen tot el
procés d'elaboració sense necessitat de vendre-li a l'intermediari, a més de tindre una botiga de comercialització
en Biblián i exportar els barrets als països de la Unió Europea i els Estats Units. Tot esto ha fet que millore la
qualitat de vida de les artesanes, no només en l'àmbit econòmic, sinó també en l'àmbit personal perquè ha
suposat un creixement personal i un procés d'empoderament que ha permés que tinguen accés a diferents
àmbits de la societat i estiguen visibilitzades en diferents parts del món permetent crear un centre d'apilament
o d'acabat dels barrets on realitzen tot el procés d'elaboració sense necessitat de vendre-li a l'intermediari, ja
que són elles mateixes les que els venen, tenen una botiga de comercialització en Biblián i exporten barrets als països
de la Unió Europea i els Estats Units.
Per a finalitzar es va projectar un vídeo en el que s’exposa el treball de la Cooperativa Padre Rafael Coopraparago
i seguidament Martha Cecilia i Lourdes Carmelina van contar la seua experiència en el procés de creació de la
Cooperativa agraint l'ajuda del Fons Valencià que ha fet possible que el seu somni es fera realitat.
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PROJECCIÓ DOCUMENTAL I
COL·LOQUI.
EL MERCAT DEL RIURAU:
CRISI GLOBAL, SOLUCIONS GLOBALS

3.5

El col·loqui va estar moderat per Katty Ushiña, Regidora de Cooperació de l’Ajuntament d’Ontinyent
i vocal de la Junta Executiva del Fons Valencià qui va presentar al Director del documental “El
Mercat del Riura: Crisi global, solucions globals”, Josep Gayà, cineasta, documentalista i membre i
fundador del Col·lectiu Mirades, una cooperativa audiovisual creada en 1999 ubicada a Pedreguer
amb més de 20 anys d'experiència en diferents parts del món especialista en cinema documental
de temàtiques socials, culturals i històriques amb més de 30 documentals dels quals diversos
d’ells han sigut coproduïts i premiats internacionalment arribant a una audiència de milions
d’espectadors i espectadores.
A continuació es va projectar el documental i seguidament va començar el col·loqui en el que
el Director del documental, Jose Gayà, el President de l’Associació del Riu Rau, Andreu Costa,
Vicepresident de l’Associació del Riu Rau, Quico Pastor i Xavier Mulet, membres de la Junta
Directiva.
Katty Ushiña va explicar que és l’Associació del Riu Rau, una associació sense ànim de lucre
que des de 2013 treballa amb diversos projectes a la Marina Alta amb actuacions diverses com la
creació d’activitat econòmica alternativa amb efectes sostenibles a l’entorn social i mediambiental,
l’estructuració de la comunitat, l’empoderament de les persones, la promoció de la governança, el
foment de la sobirania alimentària, la proximitat i salut de les persones i del territori. Dues de les
ferramentes que utilitzen actualment són el Mercat del Riu Rau i el projecte del Blat de la Marina.
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PERFIL DE LES PERSONES
ASSISTENTS A LA JORNADA

SEXE

(71 RESPOSTES)

En primer lloc va intervindre Andreu Costa qui va contar que l’Associació del Riu Rau porta
treballant en la Marina des de fa més de cinc anys, i va explicar que utilitzen dos ferramentes de
treball, una, el Mercat del Riu Rau amb el que porten més temps, vora sis anys, i una altra que han
iniciat en l’últim temps, que és la producció de blat amb la recuperació de les llavors antigues de
la zona, replicant-les i caracteritzant-les amb l’objectiu de recuperar les arrels ja que en el S.XIX la
Marina va ser la major zona productora de blat de la província d’Alacant.
Seguidament va parlar Quico Pastor qui va explicar que va arribar a Dènia en el 2010 i va conèixer
a les persones de Jesús Pobre que li fan connectar altra vegada amb la terra i són les persones
que fan possible el Mercat del Riu Rau ja que si no hi ha persones que ho facen possible no hi ha
accions al territori. Va explicar que primer cal que hi hagen persones disposades a treballar de
forma desinteressada pel bé comú abans de fer mercat, cal crear col·lectiu i articular les relacions.

SECTOR D’ACTIVITAT
(71 RESPOSTES)

A continuació Xavier Mulet, va contar com va sorgir l’Associació del Mercat del Riu Rau, que va
ser la confluència de diversos factors, un era l’espai físic favorable, un altre l’espai humà, doncs els
veïns i veïnes han sigut generadors i generadores de moltes activitats, això unit a la crisi econòmica
i la filosofia del 15-M d’autoorganització, va crear una confluència de factors que van ser els que
van portar primer a la reflexió a través de les xerrades que van organitzar anomenades “Crisis
global, solucions locals” que aquest any compleixen 6 anys i després a la idea del Mercat del Riu
Rau amb la intenció de ser una contrapart a l’economia global (centres comercials, franquícies, etc)
que comporta la destrucció del xicotet comerç i dels productors i productores.
Per a finalitzar, Josep Gayà va assenyalar que el projecte és un èxit econòmic i que ha suposat una
eixida de l’atur de molt veïns i veïnes en l’època de la crisi oferint productes de qualitat i com una
alternativa també a la modernització de la cultura amb un turisme de proximitat.
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