
RESULTAT DEL QÜESTIONARI DE LA COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I FORMACIÓ

Nombre de respostes: 6 
Mitjana de puntuació als temes:  7,6
Temes per sobre la mitjana: ambientals i econòmics.
Temes concrets per sobre la mitjana: veure quadre següent.

Temes Puntuació

ECONÒMI
CS
8,6

Pagesos/es, productors/es, elaboradors/es i distribuïdors/es 
afins a l’ideari de l’associació.

9

Eines per a calcular el preu d’un producte ecològic i un altre 
que no ho és.  9

Costos i marges comercials de comercialització, 
emmagatzematge i transport dels productes. 

8

AMBIENTA
LS
9,7

Com utilitzar de manera racional els productes i aconseguir 
que durin el més possible.

13

Conèixer on i com s'ha produït el producte, la seva 
composició i com afecten al medi els seus residus.

12

Envasos: bosses de plàstic, safates de “poliuretà expandit”, 
“tetrabrics” ,  llaunes i embolcalls de PVC, envasos 
alternatius, avantatges i desavantatges.

11

L'impacte del transport dels aliments: quilòmetres, càmeres 
frigorífiques... 11

Varietat de productes segons els ritmes de la natura. 10
Agricultura ecològica. 10
La petjada de carboni. 9
Possibilitats culinàries dels productes. 7
Com prendre consciència de les necessitats individuals prescindint 
de la pressió publicitària.

5

Sobirania alimentària (proposta d’una persona) 3

SOCIALS
6,6

Criteris de responsabilitat social, comerç just. 9
Maneres de comunicar-nos millor entre nosaltres i amb la societat. 7
Conèixer la història o els costums i tradicions associats als aliments 
de casa nostra 4

GESTIÓ 
ASSOCIATIV
A
4,6

Gestió econòmica de la cooperativa. 6
Temes jurídics. 5
Temes fiscals. 5
Cooperativisme. 4
Dinamització de reunions. 4
Gestió del web. 4
Treball en xarxa amb altres associacions o cooperatives (proposta 
d’una persona)

3

SALUT
7

Hàbits de vida saludables i teràpies o tractaments no 
agressius per mantenir o restaurar l'estat d'equilibri 
psicosomàtic.

8

Què ens aporten per la salut alguns aliments. 8
Combinació i preparació dels aliments. 6

Hàbits de consum i d'organització de la nostra dieta i del cistell de 
la compra. 6



RÀNKING DELS TEMES MÉS VALORATS:

Com utilitzar de manera racional els productes i aconseguir que durin el més 
possible.

1
3

Conèixer on i com s'ha produït el producte, la seva composició i com afecten al 
medi els seus residus. 1

2

Envasos: bosses de plàstic, safates de “poliuretà expandit”, “tetrabrics” , 
llaunes i embolcalls de PVC, envasos alternatius, avantatges i desavantatges.

1
1

L'impacte del transport dels aliments: quilòmetres, càmeres frigorífiques... 1
1

Varietat de productes segons els ritmes de la natura. 1
0

Agricultura ecològica. 1
0

La petjada de carboni. 9

Pagesos/es, productors/es, elaboradors/es i distribuïdors/es afins a l’ideari de 
l’associació. 9

Eines per a calcular el preu d’un producte ecològic i un altre que no ho és.  9

Criteris de responsabilitat social, comerç just. 9

Costos i marges comercials de comercialització, emmagatzematge i transport 
dels productes. 8

Hàbits de vida saludables i teràpies o tractaments no agressius per mantenir o 
restaurar l'estat d'equilibri psicosomàtic. 8

Què ens aporten per la salut alguns aliments. 8

Possibilitats culinàries dels productes. 7

Maneres de comunicar-nos millor entre nosaltres i amb la societat. 7

Combinació i preparació dels aliments. 6

Hàbits de consum i d'organització de la nostra dieta i del cistell de la compra. 6

Gestió econòmica de la cooperativa. 6

Com prendre consciència de les necessitats individuals prescindint de la pressió 
publicitària. 5

Temes jurídics. 5

Temes fiscals. 5

Conèixer la història o els costums i tradicions associats als aliments de casa nostra 4

Cooperativisme. 4

Dinamització de reunions. 4

Gestió del web. 4

Sobirania alimentària (proposta d’una persona) 3

Treball en xarxa amb altres associacions o cooperatives (proposta d’una persona) 3


