
  

  

Dialogant entorn d’una agricultura transformadora 
Els Sistemes Participatius de Garantia (SPG) com a eina de dinamització per a la sobirania alimentària 

 
Durant els dies 27 i 28 de novembre de 2015 tindrà lloc a València el seminari ‘Dialogant entorn d’una 
agricultura transformadora. Els Sistemes Participatius de Garantia (SPG) com a eina de dinamització per 
a la sobirania alimentària’, organitzat por CERAI, la Plataforma per la Sobirania Alimentària del País 
Valencià i la Revista Sobirania Alimentaria. 
 
L’objectiu és proposar i reflexionar al voltant de les experiències i de les ferramentes que estan 
desenvolupant-se en diferents llocs per tal d’enfortir les xarxes de confiança entre producció i consum, 
xarxes que dinamitzen el territori transformant el teixit social i econòmic cap a la sobirania alimentària. A 
més d’haver-hi espais de treball i de diàleg, es visitaran alguns projectes de certificació social participativa 
d’Ecollaures, que comprèn diferents comarques del País Valencià. Es contarà amb la presencia 
d’experiències locals, nacionals i internacionals. 
 
El seminari està dirigit a especialistes del sector i col·lectius involucrats en la posada en funcionament de 
la ferramenta del SPG que desitgen enfortir les seues capacitats, intercanviar aprenentatges i apostar per 
una visió compartida de canvi social.  Igualment el seminari es dirigeix  a tot tipus de persones 
interessades en la temàtica del desenvolupament sostenible, la sobirania alimentària i/o la cooperació al 
desenvolupament. 

 
PROGRAMA 

 

Divendres 27 de novembre, de 10:00 –21:00 h 
 

 10:00 - 16:00 h:En la visita a l’Hort de Carmen es presentaran els SPG locals +Bo i Ecollaures. 
S’exposarà el procés formatiu en facilitació que han seguit al llarg de 2015 i la metodologia 
d’autoavaluació de les finques del SPG Ecollaures. I per últim, es visitarà la finca.  

 
 18:00 h – 21:00: Dialogant entorn d’una agricultura transformadora. SPGs, sobirania 

alimentària i governament dels sistemes alimentaris locals.  
 
18:00 h: Comunicacions 
- Nadia Velleda Caldas (professora do Departamento de Ciências Sociais Agrárias, 

Universidade Federal de Pelotas, Brasil) i Mario Coscarello (Centro Studi Sviluppo Rurale, 
Università della Calabria) 

- Eva Torremocha Bouchet, Enginyera agrònoma, phD en agroecologia, experta en agricultura 
ecològica i Sistemes Participatius de Garantia (IFOAM) 

- Juan Carlos Alarcón i Elena Rodríguez, CIPCA (Centre d’Investigació i Promoció del 
Camperolat – Bolívia) 

- Representants dels SPG's locals (Ecollaures i + Bo) 
 
19:00 h: Debat participatiu: Dinàmica inicial, explicació del funcionament, i diàleg entre totes les 
persones participants amb la presència dels ponents.  
 
20:30 h: Agraïments i cloenda del Debat. 



  

  

 
Dissabte 28 de novembre, de 10:30 - 20:00 h 
 

 10:30 - 14:30 h: Diàleg entorn a experiències de SPG locals i internacionals 

Presentació d’experiències del territori espanyol i internacionals. Posada en comú de 
metodologies, dificultats, solucions i aprenentatges.  

 14:30 - 16:00 h: Dinar 
 

 16.00 - 20.00 h: Taller en grups de treball sobre temàtiques al voltant dels SPG 
 

- Treball en grup 
- Posada en comú dels grups 
- Posada en comú general i conclusions del seminari 

 

 


