Qüestionari per al debat
Introducció
La necessitat de donar resposta als canvis socials i econòmics que s’estan produint en els últims
anys també s’ha fet palesa en el sector agroecològic.
La confluència d’idees entre els que som actius i treballem per l’agroecologia i la sobirania
alimentària ens ha fet decidir a convocar una trobada que permeti posar en comú els coneixements
i objectius per trobar respostes.
Tots els agents involucrats en el desenvolupament agroecològic hem de treballar plegats perquè la
nostra feina sigui realment transformadora: productors, consumidors, tècnics i acadèmics hem de
ser capaços d’impulsar entre tots una nova forma d’incidir en la societati modificar-la.
Per això us proposem un seguit de preguntesi us demanem que les debateu en el si de les vostres
organitzacions, i així en la trobada que convoquempodrem treballar a partir de les reflexions de les
organitzacions.
Les preguntes pretenen aclarir les diferents posicions que poden sorgir en aquests debats i fer-les
comunes per poder contrastar-les i arribar als consensos necessaris per treballar junts. Parlen de
conceptes, realitats internes dels grups i organitzacions,i també de posicions davant del moment
que estem vivint.
Tot això ens ajudarà a trobar el camí per reconstruir el nostre espai.
Us esperem a la trobadael proper 12 de juny, a la masia de can Comas, seu del Parc Agrari del Baix
Llobregat.

Qüestionari

Conceptes

Com definiu l’agroecologia i la sobirania alimentària?

Relació de producció i consum agroecològics

Com valoreu l’actual situació econòmica i social dels grups i cooperatives de consum i dels
projectes productius agroecològics?
Quines estratègies i plantejaments cal establir per fer front a les dificultats, incidir-hi i consolidar
els projectes de consum i de producció en la nova dinàmica?

Recursos, coneixement

Com creieu que ha de serl’encaix de la producció, elconsum,l’àmbit tècnic i l’acadèmic per
garantir que els recursos, el suport tècnic i la transferència de coneixement estiguin a l’abast del
moviment agroecològic?

Moviment social agroecològic

Cal definir-se com un moviment social, polític i econòmic?
Quin tipus de relació hem d’establir amb les organitzacions polítiques que tinguin objectius
comuns als nostres?
Per què volemarticular l’espai agroecològic? Amb quins objectius?Com?

