
REPERA II

MEMORIA DEL TALLER 
RESPONSABILITAT COMPARTIDA: 

QUALITAT DEL PRODUCTE

Objectius:

Fer una reflexió conjunta amb els participants sobre què és la qualitat del producte i 
les seves repercussions. 

Assistents:

Van assistir-hi 22 persones, 15 consumidors i 5 pagesos.

Estructura del taller:

- Debat sobre “Què entenem per qualitat del producte?”.
- Exposició de 4 experiències.
- Elaboració de propostes sobre  “Com hauríem de treballar la qualitat del 
producte en els nostres col·lectius?”

1. Debat sobre “Què entenem per qualitat del producte?”

Metodologia:
El  debat  es  va  fer  en grups  petits  de  5  persones  cadascun,  en acabar  es  van 
exposar les conclusions i  es va debatre en el plenari.

Resultats:

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5
- Bueno
-Limpio 
(medi 
ambient)
-Justo 
(condicions 
laborals)

- Fresc i de Temporada
- Varietats Locals (amb 
prioritat)
- De proximitat (evitant 
intermediaris innecessaris)
-Organolèptica (gust, olor, 
nutrients,…)al marge de 
l’aparença
- En cistella. 
- Diversitat del producte?

-Visto
-Sanitat
-Bones 
característiques
-Nivells de qualitat
-Proximitat en el 
consum

-Sostenibilidad
-Trabajo sano
-Aprovechar 
todos los 
recursos

Satisfacció
Gust
Presentació

Conclusions:

• En un model de consum agroecològic, la proximitat no s’entén tan sols com 
la distància física entre el pagès i el consumidor responsable, que dóna lloc a 
un  producte  local,  sinó  que  també  s’entén  des  de  la  confiança i  la 
cooperació.

• La relació de confiança pagès-consumidor responsable, es pot treballar fent 
visites  a  l’hort  (informació)  i  incidint  en  l’educació,  per  tal  que  el 
consumidor pugui comprendre el procés productiu.

• El  producte  local  ha  de  ser  un  element  prioritari  davant  de  productes 
ecològics que no siguin locals o productes de comerç just.

• Es creu necessari establir uns criteris i unes normes clares que defineixin 
la  qualitat  del  producte.  Com  per  exemple:  trobar  un  sistema  de 
reemborsament  en  cas  de  productes  defectuosos,  tenir  en  compte  la 
presentació del producte per mitjans ecològics, etc.



2. Presentació dels Convidats

Metodologia:

Van venir 4 convidats; 2 pagesos i 2 consumidors. 
Cadascú va explicar la seva experiència en relació a la qualitat del producte.

Resultats:

- Kelo. Pagès de Beizama (País basc)  

Pertany  a  una  cooperativa  de  productors-consumidors  d’agricultura  ecològica  al 
País Basc, i es defineixen com un projecte anticapitalista, horitzontal i participatiu 
en  el  què  la  relació  entre  productor  i  consumidor  és  molt  estreta.  Es  realitzen 
assemblees  mensuals.  Segons  Kelo,  l’objectiu  de  l’experiència  és  garantir  una 
cistella que pugui cobrir les necessitats de producte fresc d’una família, però sense 
que hi hagi excedents. A més d’intentar que el treball sigui assumible pels pagesos 
que produeixin la verdura. El producte que ofereixen és propi, de temporada i amb 
formes de cultiu respectuoses amb el medi. Pel que fa a la qualitat del producte, 
consideren que es basa en la comunicació amb el consumidor i que aquest estigui 
implicat en el  projecte productiu.  Pretenen dotar d’una definició pròpia d’aquest 
concepte de “procés productiu”, que serveixi d’alternativa al què el mercat ens pot 
aportar.  Per  això,  la  qualitat  ha  de  ser  un  concepte global on  cada  producte 
disposi d’una mínima qualitat nutritiva, social, política i agroecològica. Ens explica 
que perquè això sigui real, moltes vegades s’ha de repartir bledes amb forats i que 
aquestes, tot i no ser aptes per a vendre al mercat, són igual de nutritives. En Kelo 
ens  comenta  que  els  “companys  consumidors”,  han  anat  entenent  que  per 
aconseguir  productes  de  “qualitat  estètica”,  com  els  que  trobem  en  els 
supermercats,  darrera hi  ha tot  un procés ocult  de desaprofitament  d’un volum 
immens de menjar. Els productors de Beizama, no pretenen amagar aquest procés i 
en Kelo recorda que del  seu hort  es reparteix tot  el  que es produeix,  “tant  les 
patates petites com les grans”, o “les bledes amb forats o sense”.

Per a ell, la qualitat ha de ser un altre concepte que es fonamenti en la confiança, 
en la  proximitat,  en la  participació i  en el  coneixement global del procés 
productiu i de distribució, que seran els aspectes que s’hauran de valorar en la 
qualitat final del producte.
  

- Alf, treballador i consumidor de la Xarxa de Consum Solidari   

Per a la XCS els principis del comerç just i de l’agricultura ecològica també s’han 
d’aplicar a l’entorn més proper, en l’àmbit local. Per aquest motiu, promouen una 
xarxa  de  botigues  i  cooperatives  de  consumidors  de  productes  ecològics  i  de 
comerç just, en base els circuits curts de comercialització i la presa de consciència 
del consumidor. La XCS parteix d’una visió integral del comerç just que no té en 
compte només el resultat final sinó que engloba tot el cicle del producte, des de la 
seva producció fins a la comercialització. 
Sobretot amb l’objectiu de posar en pràctica alternatives transformadores al model 
de comerç i consum dominant i poder posar en pràctica en el dia a dia un consum 
més just, responsable i  coherent amb una altra manera d’entendre el món. Una 
concepció que aposta per una producció d’aliments de confiança, realment sans, 
ecològicament més sostenibles i socialment més justos.

En relació a la qualitat, considera que és un tema important no tan per l’aspecte 
físic sinó per aquelles propietats que no són perceptibles a simple vista. Com és el 
fet que els productes siguin ecològicament sostenibles i socialment justos, és a dir 
que provinguin de produccions petites,  locals i  artesanes per tal que això pugui 
generar riquesa i teixit social local. Un altre aspecte a tenir en compte és la relació 



directa,  propera,  d’equitat  i  confiança  entre  els  productors  i  consumidors  que 
permet  escurçar  al  màxim  els  circuits  de  producció  i  comercialització.  D’altres 
criteris que es poden tenir en compte en la qualitat final del producte poden ser: la 
reducció  d’envasos  i  residus  innecessaris,  la  transparència  en  tot  el  procés 
comercial amb preus més justos i estables, la distribució equitativa del treball i els 
beneficis, etc.

- Pere Botifoll, pagès de Ca n’Oliveró (Castellbisbal).   

En Pere, pagès de tradició familiar, ens explica que ja fa un temps que ha fet la 
reconversió a la producció agrària ecològica i forma part del projecte de La Paca, 
juntament  amb  la  masia  de  Can  Bofill  i  quatre  pagesos  associats  més.  Aquest 
projecte,  neix  gràcies  a  la  influència  francesa  de  les  AMAP  (acords  per  al 
manteniment de l’agricultura pagesa).

Respecte a la qualitat, en explica que amb aquesta forma de relació directa entre el 
pagès i el consumidor, aquest coneix l’origen del què menja i sap com s’ha treballat 
a més que aconsegueix un preu just i unes condicions de compra més avantatjoses 
i participa activament en les decisions. Tot i això, sap que la qualitat organolèptica 
(gust, tacte, olfacte,...) del producte és important alhora de comercialitzar els seus 
productes fora de l’entorn de l’agroecologia i diu que per exemple, “els productes 
que també ven al mercat, han de ser macos”. Pel que fa a la certificació d’aquesta 
qualitat, considera que cal tenir un segell per garantir-ne la qualitat.

- Manel, de la cooperativa de consumidors el Garrofer  

El Garrofer és una cooperativa a Badalona, d’unes 30 famílies que fan comandes 
directes a un pagès i que té una relació molt estreta i basada en la plena confiança 
amb el seu productor.
En Manel ens explica que es reuneixen periòdicament amb el seu pagès i que han 
arribat a l’acord de pactar uns barems de qualitat pel producte que consumeixen. 
Han establert que el producte no té una qualitat acceptable quan no és comestible. 
Les “cebes podrides” en serien un exemple. 



3. Debat sobre “Com hauríem de treballar la qualitat del producte en 
els nostres col·lectius?”

Metodologia:
El  debat  es  va  fer  en  4  grups  (animals,  fruites,  verdures  i  països)  formats 
aproximadament per 5 persones cada grup, i posteriorment es varen exposar les 
conclusions i en el plenari es van debatre.

Resultats:

Els 4 grups arriben a conclusions bastant similars i complementàries basades en la 
comunicació, la participació i la formació, dimensions que s’entrellacen i donen 
coherència al resultat final del nostre producte.

• S’arriba  al  consens  que  les  visites  periòdiques amb  els  pagesos  són 
indispensables tant per a un coneixement més aprofundit del procés productiu 
com per  reforçar  la  confiança  entre  ambdues  parts.  Hi  ha  participants  que 
creuen que simplement amb les visites periòdiques no n’hi ha prou, fins i tot les 
opinions més crítiques creuen que pot acabar per ser una altra manera “de fer 
turisme”. Davant d’això, es proposa que les visites als pagesos comptin amb la 
participació  real  dels  consumidors  o  “brigadistes”,  per  tal  d’assolir  una 
estructura el més horitzontal possible.

• Tothom té clar que “la qualitat del producte no s’ha d’entendre com a resultat 
final  sinó  com  a  part  d’un  procés”  i  per  això  hi  ha  altres  qualitats,  no 
organolèptiques, molt més importants. D’altra banda, es manifesta la necessitat 
de reflexionar en el col·lectiu quins són els  criteris i normes de qualitat, així 
com pactar i planificar quins productes es cultiven i es consumeixen.

• I en darrer lloc, s’arriba a la conclusió que la formació és fonamental tant pels 
socis  cooperativistes  com pels  pagesos.  La  formació  en  els  consumidors  és 
important per a tenir una major sensibilització vers el món de la pagesia com 
també per resoldre qüestions del dia a dia com poden ser les diferents maneres 
de fer conserva, entendre el cicle de la terra, etc. Hi ha diferents maners de fer 
formació, les xarxes d’intercanvi en són un exemple, a través de documentals 
que expliquin la relació entre pagesos i consumidors, o fins i tot passant una 
bona temporada al camp! 

ANNEX: Diana d’avaluació del taller


