
··· CONEIXES LO FATO?
M'agradaria parlar-te d'aquest projecte del que formo part des de fa un 
temps i que té com a objectiu treballar per un canvi social a través d'un 
consum responsable, reflexiu i actiu.

Lo Fato és una cooperativa de consumidors de productes ecològics. La 
formem un conjunt de persones convençudes que el consum és també 
una eina transformadora i que a través del canvi en els hàbits de consum 
podem contribuir a un canvi social. Per això, busquem productes 
ecològics, de qualitat i de proximitat i que hagin estat produïts en unes 
condicions justes i dignes per als productors i per a la terra. És a dir, un 
comerç just local.

El contacte directe amb els productors permet que el que paguem vagi 
directament a l’agricultor. I també conèixer de primera mà com es fan els 
aliments que mengem o els productes amb que ens rentem i també evitar
intermediaris, la qual cosa permet aplicar els criteris de compra que 
decideix directament l'assemblea i no un distribuïdor. No hi ha un cost 
afegit, així no perjudiquem a qui més consumeix. Lo Fato pretén que les 
persones consumidores siguin les qui controlen el seu propi consum.

··· ELS PRODUCTES
A Lo Fato es poden trobar diferents cereals, sucs, pastes, llet, salses, vins, 
herbes aromàtiques, oli, fruita i verdura, productes de neteja, cosmètics, 
carn de vedella, porc, corder, conill, pollastre, ous, torrons, galetes, 
iogurts, mel... També xocolata, té i cafè ecològics produïts amb criteris de 
comerç just en altres països.

Constantment revisem les possibilitats per trobar nous productes, que 
es presenten a l’assemblea per tal de decidir segons la necessitat, la 
proximitat i també les condicions de producció, que han de ser d’ecologia 
per a l’entorn i de dignitat per a la gent implicada.



··· COM FUNCIONA
L'Associació funciona de forma horitzontal, perquè la participació i 
l'autogestió també formen part d'aquest nou model de consum que 
defensem. Així, les persones i famílies que entren a formar part de la 
cooperativa, passen a encarregar-se d'una tasca i també formen part 
d'una assemblea, que marca el funcionament de l'associació. A la 
pràctica, això es tradueix en una trobada al mes.

Els membres també paguen una quota mensual de 20€ (10€ les unitats 
familiars d'un sol membre) que serveix per contribuir al manteniment de 
l’espai que compartim amb la Coordinadora d'ONGD i aMS de Lleida. La 
cooperativa de consum s'obre un cop a la setmana, els dimarts, i la 
gestionen, per torns, dues famílies de l'associació. Durant la tarda, els 
membres acudeixen al local a recollir la comanda que han fet a través de 
la pàgina web programada específicament per això i també poden 
comprar els productes que estan en estoc.

··· COM POTS FORMAR-HI PART
Si t'engresca la idea, volem que vinguis. Ho pots provar durant un mes 
sense pagar la quota. Així, podràs comprovar si la dinàmica s'adequa a la 
teva vida, si t'agraden els productes i si, a més de la teoria, et convenç la 
posada en pràctica d'aquest projecte.

Estem en constant construcció, perquè Lo Fato és un projecte dinàmic 
que depèn de la iniciativa i de la participació de la gent que en forma 
part. Per això, per nosaltres és molt important que si et convenç la idea, 
t'hi sumis.

Ens trobaràs els dimarts, de 19h a 21h al local
(c/Dr Combelles 11).
També ens pots escriure un mail: 
a.c.e.lofato@gmail.com

T'esperem!
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