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26 de novembre de 2015

NOTA DE PREMSA

UN SEMINARI ANALITZA A VALÈNCIA SISTEMES ALTERNATIUS
PER A LA CERTIFICACIÓ DE LA PRODUCCIÓ ECOLÒGICA
El seminari 'Dialogant entorn d'una agricultura transformadora' reunirà durant els dies
27 i 28 de novembre a València a diversos col·lectius i experts en Sistemes
Participatius de Garantia, un model alternatiu per a la certificació de la producció
ecològica que inclou en la seua base la participació activa dels consumidors. El
seminari serà un espai per a l'intercanvi d'experiències d’èxit de caràcter local, nacional
i internacional que estan contribuint a un desenvolupament sostenible del sistema
agroalimentari.
VALÈNCIA (26 de novembre)- Els Sistemes Participatius de Garantia (SPG) són, segons la
definició de la Federació Internacional de Moviments d'Agricultura Orgànica (IFOAM),
"sistemes de garantia de qualitat que operen a nivell local. Certifiquen a productors i
productores prenent com a base la participació activa dels consumidors i es construeixen a
partir de la confiança, les xarxes socials i l'intercanvi de coneixement ". Es tracta de mètodes
per a la certificació de productes ecològics, alternatius a la qualificació oficial, que es basen
en la Participació de totes les persones implicades des de la producció al consum, en la
Confiança com a base i com a objectiu, i en la Transparència com a base per la confiança.
És per tot això que els SPG es consideren una eina vàlida per al foment de la xicoteta
agricultura familiar orgànica, així com de models de producció, distribució i consum més
sostenibles i més justos a nivell global.
El seminari 'Dialogant entorn d'una agricultura transformadora' pretén reunir especialistes del
sector i col·lectius involucrats en la posada en marxa de l'eina del SPG per conèixer les
experiències que s'estan portant a terme a nivell local, nacional i internacional en matèria de
certificació alternativa de productes ecològics.
Es comptarà amb experiències locals de l'àmbit de València, com el SPG + Bo, de la Xarxa
Llauradora de les Comarques Centrals, i el SPG Ecollaures, que compartiran entre altres
coses, la metodologia d'avaluació de les finques productives que se segueix per a la
certificació ecològica participativa. També hi participaran diverses experiències de l'estat
espanyol com el SPG Vecinos Campesinos de Múrcia, la Ecored d'Aragó, el SPG Ecovalle
de Granada, el SPG de FACPE d'Andalusia i el grup Bermea ziurtatzeko prozesu Kolektiboa
de Guipúscoa. El divendres 27 de novembre es visitarà la finca de l'Hort de Carmen, a
Alcàsser, pertanyent al SPG Ecollaures, i dissabte es desenvoluparan diversos tallers per
conèixer les experiències presents i treballar diferents aspectes dels SPG.
D'altra banda, el seminari comptarà amb inspiradores experiències de caràcter
internacional, com la Red Ecovida de Agroecología, del Brasil, que agrupa més de 2.300
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famílies productores, i que serà presentada per la professora Nadia Velleda Caldas, de la
Universidade Federal de Pelotas , al Brasil. Des d'Itàlia, intervindrà Mario Coscarello, del
Centre d'Estudis de Desenvolupament Rural de la Universitat de Calàbria, qui parlarà sobre el
moviment SPG a Itàlia i presentarà l'experiència de la xarxa de productors Genuino
Clandestino. L'experta en Sistemes Participatius de Garantia i agricultura ecològica Eva
Torremocha, de la Federació Internacional de Moviments d'Agricultura Orgànica (IFOAM),
aportarà la seva experiència en l'impuls dels SPG a Espanya i en altres països mediterranis.
Finalment, Juan Carlos Alarcón i Elena Rodríguez, representants del Centro de Investigación
y Promoción del Campesinado (CIPCA) de Bolívia, presentaran l'experiència de la Asociación
de Productores Agropecuarios del Caine (AGROCAINE), a Torotoro (Bolívia), que ha estat
seleccionada com bona pràctica internacional pel projecte 'SUSY - Sustainable and Solidarity
Economy' en l'àmbit de l'Economia Social i Solidària.
El seminari 'Dialogant entorn d'una agricultura transformadora' està organitzat per la
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià, la Revista Sobirania Alimentària i el
Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI), amb la subvenció del Ministeri
d'Afers Exteriors i de Cooperació (MAEC).
Sobre CERAI:
El Centre d'Estudis Rurals i d'Agricultura Internacional (CERAI) és una ONGD de caràcter laic,
progressista i independent especialitzada en el desenvolupament rural i pesquer sostenible
sota l'enfocament de la sobirania alimentària. Va néixer el 1994 a València amb l'objectiu
d'abordar els problemes del món agrícola i rural espanyol i europeu, les relacions amb el
comerç internacional, el problema de les desigualtats internacionals, el medi ambient,
l'agricultura ecològica i el seu futur, el desenvolupament sostenible, l'èxode rural, la
sobreexplotació pesquera i ramadera i els dèficits del model industrial de l'alimentació actual.
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