
Nom de la vostra 
organització/col·lectiu

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Dades de contacte - Nom i cognoms: Carolina Domínguez / Alba Gros

- Càrrec/responsabilitat: presidenta / sòcia treballadora

- Adreça de correu electrònic:domcarolina@gmail.com / 
info@agrocultura.org

- Número de telèfon: 659929652 / 938 787 035

Eix de debat escollit Eix 1

Pregunta a la que dona 
resposta

Augmentar el grau de sostenibilitat de la producció i el consum d’aliments 
ecològics

Descripció de la proposta Incloure la certificació en producció agrària ecològica com a requeriment 
imprescindible per a obtenir el que s’ha anomenat certificat de Producció 
Agrària Sostenible i canviar aquest nom per a Producció Ecològica Sostenible.

Arguments a favor Part del sector de la producció agrària ecològica està d’acord a cercar un 
mecanisme que permeti visibilitzar la petjada de carboni i el grau de 
sostenibilitat ambiental i social dels aliments que posa en el mercat local. D’altra  
banda, les persones consumidores valoren que un aliment etiquetat com a 
ecològic sigui d’origen local. Actualment no hi ha una certificació que sumi 
aquests conceptes. 

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Mitja

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna



Nom de la vostra 
organització/col·lectiu

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Dades de contacte - Nom i cognoms: Carolina Domínguez / Alba Gros

- Càrrec/responsabilitat: presidenta / sòcia treballadora

- Adreça de correu electrònic:domcarolina@gmail.com / 
info@agrocultura.org

- Número de telèfon: 659929652 / 938 787 035

Eix de debat escollit Eix 1

Pregunta a la que dona 
resposta

Fomentar la compra pública d’aliments ecològics i de proximitat

Descripció de la proposta Articular mecanismes per facilitar que les licitacions per a compra pública 
d’aliments incloguin els requeriments d’un mínim percentatge de productes 
ecològics i locals.

Arguments a favor L’Administració ha de donar suport  a la producció agrària ecològica de 
proximitat i amb la compra pública d’aquests aliments està explicitant el seu 
suport, donant exemple i fent conèixer la qualitat d’aquests aliments a través de 
menjadors escolars, hospitals, residències de gent gran... 

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Molt

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna
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Eix de debat escollit Eix 1

Pregunta a la que dona 
resposta

Augmentar el coneixement i la informació sobre els aliments ecològics 

Descripció de la proposta Incloure una unitat pedagògica sobre el consum i el sistema alimentari i 
l’impacte ambiental que té, donant a conèixer la producció agrària ecològica i 
les xarxes locals de distribució i comercialització en els estudis de primària i 
secundària.

Arguments a favor Alimentar-se és un fet quotidià imprescindible. El seu impacte econòmic, social i 
ambiental és poc conegut i passa desapercebut per a la majoria de ciutadans. 
L’elecció meditada d’aquests aliments pot ajudar a revertir l’impacte del sistema 
alimentari sobre el medi ambient i, evidentment, a augmentar el consum de 
productes ecològics

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Mitjana

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna
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Pregunta a la que dona 
resposta

Com aconseguir que el públic general augmenti la seva valorització i credibilitat 
dels aliments ecològics 

Descripció de la proposta Augmentar la informació al sector consumidor dels controls que passen els 
diferents operadors/es

Arguments a favor Hem de mantenir la credibilitat de la certificació.

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Mitjana

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna
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Pregunta a la que dona 
resposta

La millora de l’accessibilitat als aliments ecològics de la població en general. 

Descripció de la proposta Fomentar parades d’aliments ecològics en mercats de pagès.

Arguments a favor Fomentar i crear canals de circuits curts i directes de comercialització 
d’aliments ecològics i fomentar a l’hora la comunicació directa entre el primer 
sector i el sector consumidor. 

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Mitjana

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna




