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Segell participatiu de garantia

Objectiu d’aquest document:
L’objectiu d’aquest document és servir de recordatori del que es va fer durant els 2 tallers que es 
van dedicar a reflexionar i parlar sobre el procés de creació d’un segell participatiu de garantia a 
Catalunya durant la trobada de la  Repera 2,  celebrada a febrer de 2009. D’aquesta manera, 
pretenem que serveixi per a una continuació d’aquest procés i esdevenir, per tant, una base a 
partir de la qual treballar a partir d’ara. 

Importància de la facilitació:
Una de les característiques que ens agradaria destacar d’aquests dos tallers és que es van fer 
seguint un pla de facilitació, és a dir, tenint en compte quines eren les preguntes importants a 
abordar  i  quin  era  l’ordre  i  els  materials  necessaris  per  treballar-les  conjuntament, 
participativament i de forma eficient. 
De forma breu, els trets singulars de la metodologia participativa que creiem decisius són: 

 La facilitació promou la participació de totes les persones del grup.
 La facilitació busca fer més fàcil les reflexions col·lectives i individuals i la seva posada en 

comú a través de la visualització del procés mateix de reflexió i de la recollida d’acords.
 Per tant, la facilitació permet ordenar les idees i fer avançar el grup en el què sigui el seu 

objectiu, però sobretot permet canvis i noves aportacions, en el sentit més horitzontal de 
les relacions personals.

Preguntes i respostes:
1a. sessió: el  número de participants era força elevat (uns 40) i la major part buscava informació 
sobre aquest tema.
 
Bateria de preguntes inicials:
Les respostes reflexen les nostres opinions i l’estat de coneixement del tema

1. Què li falta o què no ens agrada del sistema oficial de certificació?

 Falta de transparència i participació en els processos d’elaboració de la norma i de la 
certificació. En base a la norma es fa una certificació.

 Monopolitza la denominació de producció agrària ecològica.

 Li manquen aspectes socials i ambientals.

 Afavoreix la producció ecològica industrial,  especialment a partir de la renovació de la 
normativa europea que ha entrat en vigor aquest any 2009. 

 No s’adapta als petits productors: costos no assumibles. L’inscrit dóna molt i rep poc. 

 Aquesta norma té poca credibilitat i garantia perquè està decidida per grups de pressió.



2,  Quins continguts i aspectes hauria de tenir el sistema participatiu de garantia (SPG)?
Què es necessita per crear un SPG?
Confiança +Aprenentatge mutu+ Participació +Compromís +Transparència +Horitzontalitat

 Confiança i aprenentatge mutu

o Crear una xarxa de confiança de productors i consumidors. 
o Construir la confiança a través d’un procés i consolidar-la.
o Que la garantia reculli també la formació dels seus participants.

 Participació:

o Treball conjunt entre productors i consumidors.
o Control participatiu de tots els actors.

 Compromís :

o L’SPG exigeix un compromís elevat dels seus participants.

 Transparència i horitzontalitat :

o Procés obert i assembleari

 Continguts agroecològics :

o Incorporació de criteris socials i ambientals.
o Taxes adequades a les possibilitats dels productors.
o Sistema adaptat al territori.
o Tenir present tot el procés de producció fins al producte final: que inclogui també 

embalatges, distribució.

2a  sessió: el número de participants era molt menor al de la primera sessió, dels quals només 
cinc repetien.

A. Què es necessita per crear un SPG?
Principis sòlids i flexibles adaptats al context local.

B. Quina paraula caracteritza els SPG?

• Confiança
• Honestedat
• Transparència
• Horitzontalitat
• Consens
• Participació
• Criteris : criteris irrenunciables i criteris consensuats.
• Compromís
• Responsabilitat



C. Dinàmica de l’arbre

Objectiu:  Definir  qui  som i  com som els  grups que  volem formar  part  del  procés  del 
sistema participatiu de garantia
Es formen 5 grups de consumidors o productors en funció de la proximitat i de compartir’una 
activitat similar.

L’arbre es construeix situant-hi una sèrie d’aspectes de cada grup, de la següent manera:

Identitat

Vam parlar de la identitat i de l’activitat
Vam definir la identitat responent a la pregunta:  “com ens agradaria que el nostre producte 
sigui identificat?”
I l’Activitat responent a la pregunta: “quines són les activitats que ja fem actualment?”

Les reflexions aportades per cada grup en el seu arbre foren:

Grup 1:
Definició del producte: Ecològic, local , “Ecoseny”
Activitat: 

• Intercanvi de temps, 
• coneixement i experiències, 
• Assemblees.

Grup 2     :  
Eco-eco-social : productors.
Activitat : 

Fins on volem arribar? 

Objectiu visible dels SPG

Necessitats: Actors/Activitats

Activitats actuals



• Assemblees mensuals : per establir les bases, es valora l’entrada d’experiències noves, i 
temes pràctics.

• Visites a les experiències de la xarxeta : 1 visita/mes
• Fitxes de la visita : en construcció.
• Relació  directa  amb  els  consumidors  des  de  cada  experiència,  a  través  de:  portes 

obertes,  visites,  punt  de  venda,  assemblees,  jornades  de  feina,  festes,  web  i  paper 
informatiu.

Grup 3:
Agroecològic, autogestionat, relació directa/circuit curt : consumidors.
Activitat:

• Criteris de compra definits.
• Qüestionari/ visites/ avaluació dels productors
• Participació a Ecoconsum
• Proposta de relació amb els pagesos.

Grup 4:
LOPÉDICO (Local-Petit-Directe-Ecològic-Comunitari):  Joan Domènec  and company (ADV del 
Camp de Tarragona)
Activitat:
Local: dinamització de 5 comarques
Petit: Consens de principis, visita d’un tècnic als nous socis.
Directe : Mercat agroecològic, menjadors escolars i cooperatives.
Ecològic: Visites a les finques, apadrinament de varietats locals i assessorament tècnic.
Comunitari : Intercanvi, xerrades, assessoraments i bancs de llavors.

Grup 5     :  
Producte  cò-lògic=  model  productor  pagès,  geogràficament  delimitat,  ecològic  (tècniques, 
biodiversitat i baix impacte) i drets laborals.
Activitat:
Fitxes de productors i visites.
Relació directa de confiança (localment)
Decisió de criteris consensuadament.

ACORDS: 
Per manca de temps, no es va poder avançar en compromisos i acords concrets. Tanmateix, 
es va quedar per una nova trobada-taller aprofitant la fira Ecoviiure del mes d’octubre del 2009 
a Manresa.


	Activitats actuals
	Identitat
					

