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Introducció  

Aquest document és una guia que serveix com a reflexió prèvia i de suport per dur a terme 

sessions de treball autogestionades, per debatre els continguts del Procés participatiu 

per definir el Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2023-2027 

i poder fer arribar les vostres diagnosis i propostes que seran avaluades i considerades per 

incloure al projecte final. 
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Què són les sessions autogestionades? 

Les sessions autogestionades són trobades de participació que podeu organitzar i 

desenvolupar des del vostre col·lectiu per conèixer les mesures proposades per contribuir 

a la elaboració del Procés participatiu per definir el Pla d'acció per al desenvolupament de 

la producció ecològica 2023-2027,fer aportacions i recollir noves propostes per enriquir el 

Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2023-2027 des de la vostra 

organització.  

 

L’objectiu és recollir les vostres aportacions i propostes de forma que puguin ser 

avaluades i considerades per les institucions responsables, que en faran un retorn a la 

finalització del procés participatiu, rendint comptes de per què i com han estat recollides, 

incorporades o no.  Per organitzar aquestes sessions autogestionades, us proposem unes 

pautes que permetin organitzar un debat estructurat que finalitzi en un recull final de les 

vostres propostes. 

 

Si teniu algun dubte, us podeu adreçar a nosaltres a través de la bústia de correu 

electrònic: 

 

Participaeco.accioclimatica@gencat.cat 

 

mailto:Participaeco.accioclimatica@gencat.cat
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Quins objectius tenim?  

El principal objectiu estratègic d’aquest procés de participació és el d’aconseguir un Pla 

d’Acció de més qualitat i millorar la governança amb els agents afectats per al seu 

desplegament i aplicació en forma d’accions i polítiques públiques. 

Pel que fa a l’objectiu principal d’aquest procés, és el d’actualitzar la diagnosi de la situació 

actual del sector i recollir propostes per enriquir i millorar el contingut i l’aplicació d’aquest 

Pla d’Acció. 

  

Objectius generals:  

Objectiu 1  Donar veu a tots els actors relacionats, directa o indirectament, amb la   

producció i consum dels productes ecològics. 

Objectiu 2  Actualitzar el coneixement de la situació actual del sector a partir dels 

propis actors sectorials. 

Objectiu 3  Orientar la futura redacció d’un Pla d’acció per al foment de la producció i 

l’alimentació ecològiques.  

  

Objectius específics:   

Objectiu 1  Identificar tots els actors necessaris pel desenvolupament del sector 

ecològic a Catalunya.  

Objectiu 2  Identificar la principal problemàtica i necessitats dels diferents actors del 

sector ecològic.  

Objectiu 3  Recollir propostes d’actuació relacionades amb el desenvolupament de les 

produccions i el consum dels productes ecològics.  

  

 

Per tal d’organitzar el debat us proposem els següents eixos de debat que van en línia amb 

els objectius del procés participatiu i parteixen dels tres eixos del Pla d’Acció europeu per al 

desenvolupament de la producció ecològica.  

 

Eixos: 

Eix 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors  

Eix 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

Eix 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi ambient i 

a la sostenibilitat del sistema alimentari 
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Qui participa?  

Identifiqueu amb el vostre equip els col·laboradors i simpatitzants i totes aquelles 

persones que puguin estar interessades en participar i amb les que vulgueu debatre. Un 

cop  tinguem als nostres actors identificats, els podrem convocar a la sessió de debat.   

  

Recomanació:  

  

• No més de 40 persones en una sessió de debat.   

  

Un vegada fem la convocatòria, cal fer una bona difusió als participants. Comuniqueu i 

difoneu la sessió amb temps suficients, així com informació i materials 

complementaris (links a materials), emmarcant-la en el procés participatiu i expliqueu 

quines seran les següents passes.  

 

 



Elements clau per al desenvolupament de sessions autogestionades a la teva entitat o 

organització  

8 | Sessions autogestionades 

On i quan?  

Trieu l’hora i l’espai adequat per poder fer la sessió. L’espai ha de ser suficientment gran 

per poder treballar en grans grups i petits grups i que sigui accessible per a tothom.   

  

Recomanació:   

  

• La sessió no ha de durar més de 2 – 2:30 hores.   

  

En la situació actual, cal escollir un espai tenint en compte les mesures sanitàries 

recomanades, o bé escolliu la plataforma virtual amb la que esteu més familiaritzats per 

poder fer la sessió en línia.   

  

Si la sessió és en format virtual i acull més participants, es poden fer petits grups i després 

compartir les propostes amb tot el grup. Recomanem en aquest cas que cada grup 

defineixi una persona per moderar el debat i recollir les conclusions i propostes.  
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Funcionament i dinamització del debat 

Les persones dinamitzadores  

  

Durant el debat, el rol del dinamitzador/a es fonamental en el desenvolupament de la 

sessió, per aquest motiu cal seguir unes pautes:   

  

• S’encarregarà de presentar el projecte i els continguts que es treballaran.   

• La persona dinamitzadora mantindrà un rol neutral, facilitant i dinamitzant el 

debat.   

• Vetllar pels tempos de la sessió i de cadascuna de les parts d’aquesta  

• Ha de garantir que totes les opinions siguin escoltades.   

• Recollir les propostes i les idees plantejades.   

• Farà arribar l’informe de la sessió amb les aportacions a l’organització del procés 

participatiu.    

  

Consells per dinamitzar:   

  

• Totes les persones poden aportar coneixement o perspectiva del tema que hem 

vingut a debatre.  

• Totes les opinions i propostes són respectables i han de tenir un espai.  

• El debat no s’ha de monopolitzar i s’ha de fomentar que totes participin.  

• Hem d’estar oberts a aprendre de la resta de participants.  

• Volem generar propostes compartides pel bé comú, que hauran d’equilibrar 

interessos i activitats, no demandes individuals.  

• L’objectiu final és definir les nostres propostes per a que puguin 

ser avaluades i incorporades.   

  

  

Preparació bàsica per la sessió i estructura:   

  

Durant la sessió tindrem sessions de treball en grups i de forma plenària, on tots els 

participants treballaran junts.   

  

Recomanacions:   
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• Per treballar en grup, es recomana que no siguin més de 10 persones. Així es 

més fàcil escoltar-se i organitzar un debat.   

  

La sessió es divideix en sis moments:   

  

1. Presentació: La persona dinamitzadora s’encarrega de donar la benvinguda als 

participants, explicar els continguts que es treballaran i explicar les regles de la 

sessió i els objectius.   

a. Explicació de la sessió autogestionada: objectius, funcionament i resultats 

esperats.   

b. Introduïm i expliquem el context del projecte:   

i. Què és el nostre Pla?  

ii. Quins són els criteris que volem aplicar?  

iii. Quins objectius té?  

c. Es recomana que la presentació duri 15 minuts.   

  

2. Selecció de l’eix de debat: S’ha de decidir quin eix de debat es vol treballar. Us 

recomanem escollir un sol eix o fer sessions diferents per cadascun dels eixos que 

escolliu, d’acord amb els vostres interessos o experiència, sempre que us sigui 

possible. Aquesta part són 30 minuts.   

Els eixos definits per debatre són els següents:  

Eix 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors  

Eix 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de valor de 

la producció ecològica 

 

Eix 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi ambient i a la 

sostenibilitat del sistema alimentari 

  

3. Debat i definició de propostes: Inicieu el debat respecte l’eix de debat escollit. Us 

proposem que quan plantegeu les propostes argumenteu com contribueixen 

a l’interès col·lectiu del vostre Pla,  buscant aquelles que generin un major 

consens entre vosaltres. Es recomana que aquest exercici duri 45 minuts.   

  

4. Consens i fitxa: S’exposaran les idees treballades i s’arribaran a consensos. 

Després de l’exercici de posada en comú, s’ha d’omplir la fitxa de diagnosi i de 

propostes que considereu convenients. Aquesta part són 30 minuts.  
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5. Tancament: La persona o les persones dinamitzadora/es haurà/n de tancar la 

sessió, fent un resum de totes les idees generades i recollides, així com de les 

propostes definitives que s’hagin construït a la sessió. Es poden agrupar les idees i 

propostes per temes/ conceptes.  

 

• Cal que el dinamitzador/a ompli la fitxa de diagnosi i propostes amb les 

idees recollides. 

• Aquest document es farà arribar als participants (el més habitual és fer-

ho per correu electrònic), perquè tinguin constància del que s’ha recollit a la 

sessió on han participat. 

• Aquest document també s’ha de fer arribar a l’organització del procés 

participatiu, mitjançant el correu que corresponent del procés.   

• Finalment, els dinamitzadors han d’omplir una enquesta d’avaluació de la 

sessió per identificar punts de millora i de satisfacció i l’enviïn al correu 

corresponent al procés.  

És important agrair la participació a totes les persones i animar-los a fer difusió 

d’aquest procés participatiu per seguir contribuint-hi i que les vostres propostes puguin ser 

valorades per l’equip redactor i les institucions responsables.  

  

A la finalització del procés, s’elaboraran els informes que recolliran els resultats de tot el 

procés participatius. En un primer moment, es faran públics aquests resultats, i 

posteriorment es farà un retorn per explicitar de quina manera s’han valorat i s’han 

incorporat aquests resultats en la redacció del Procés participatiu per definir el Pla d'acció 

per al desenvolupament de la producció ecològica 2023-2027. 15 minuts. 
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