
 
I Reunió de la Plataforma 
Tecnològica Agroecològica 

 
26 de novembre 2013 

 

 

Lloc: ECOCENTRO  

Madrid 

C/ Esquilache, 2‐12  
(Junto Av. Pablo Iglesias, 2)  

(Acceso por Metro Ríos Rosas, Canal, 
Cuatro Caminos). 

 

 

Dirigit a:  
Entitats adherides a  la Plataforma Tecnològica 
Agroecològica  (PTA),  vinculades/ membres  de 
socis d’IFOAM d’Espanya.  
Entitats col∙laboradores de la PTA convidades 
 
Inscripció 
Assistència gratuïta 
Places  limitades 
Quotes reservades per organització 
Es requereix pre‐inscripció  
Termini: fins 15/11/2013 
Es rebrà confirmació  d’admissió per e‐mail.  
 
¿On inscriure’s? 
Socis/membres de  Contacte 
Asoc.    Valor 
Ecológico,  
AM Soluciones SL  
Serv, Cert CAAE SLU   

ecovalia.international@eco
valia.org 
 

AMPOAS 
COATO/FEMECA 

ampoas@coato.com 

CCPAE  ccpae.daam@gencat.cat 
Natureco SL  info@natureco.cat  
Andalucía 
Agroecológica SL 

www.andaluciaagroecologi
ca.es  

SEAE‐ SIAE  seae@agroecologia.net 

 
 
Per a més informació: info@natureco.cat 
 

   www.natureco.cat 

 
ORGANITZEN: 
 

Membres de la Federació Internacional de 
Moviments d’Agricultura Ecològica (IFOAM) de 

Espanya:  
AM Soluciones SL, Andalucía Agroecológica SL, 
Asociación Ecovalia, Asociación Mediterránea 
De Productores y Operadores De Agricultura 
Sostenible (AMPOAS), Consell Català De La 

Producció Agrària Ecològica (CCPAE); FEMECA 
U. COOP., Natureco SL, Servicio De Certificación 
CAAE SLU, Sociedad Española De Agricultura 

Ecológica (SEAE), Sociedad Ibero‐
Latinoamericana De Agroecología (SIAE) 

 

RECOLZEN:  

    

                 
 

 
 

 
 

COL·LABORA:  

 



 

INTRODUCCIÓ 
Originalment el desenvolupament de la producció 
agrària ecològica (AE), va ser gràcies a l’esforç 
pioner dels operadors ecològics (agricultors i 
elaboradors), que van provar noves formes de 
produir i elaborar. Més tard, hi va haver una 
aliança amb científics compromesos 
individualment amb el sector. 
 
Actualment, tenim algunes empreses del sector 
que han fet aliances amb grups d’investigació per 
solucionar els seus problemes de producció i 
comercialització a través la innovació. 
 
L’establiment de la plataforma tecnològica 
europea d’investigació en AE (TP Organics), el 
2007, a iniciativa del Grup Europeu de la 
Federació internacional de Moviments 
d’Agricultura Ecològica (IFOAM EU), va suposar 
un al·licient addicional que va animar a impulsar la 
iniciativa a Espanya, que és el principal país de la 
Unió Europea pel que fa a superfície dedicada a 
la AE. 
 
Així mateix, l’Agroecologia es consolida com a 
base científica de l’AE que impulsa un enfocament 
diferent de l’”agricultura sostenible”, que proposa 
reduir/substituir els insums químics sintètics, per 
altres de naturals, sense atacar les causes que 
provoquen impactes negatius en el medi ambient. 
 
La idea de crear la PTA sorgeix, el 2012, per 
l’interès dels agents de la cadena de producció 
agroalimentària ecològica en aconseguir un major 
desenvolupament tecnològic que els permeti 
adaptar-se a nous reptes i escenaris futurs. 
 

Justificació 
La PTA pretén obrir i consolidar un espai de debat 
entre agents i parts interessades del sistema 
ciència-tecnologia-empresa del sector  
agroalimentari ecològic, amb la finalitat de 
contribuir a la millora permanent de la 
sostenibilitat i l’eficiència productiva, orientant les 
polítiques tècnico-científiques cap a 
l’agroecologia, en tota la cadena de valor, que 
aporti solucions i millori els actuals sistemes de 
producció d’aliments. Pretén establir-se com a 
primera única plataforma tecnològica que s’ocupa 
específicament de la producció agroecològica 
d’aliments. 
 

Objetius 
 

‐ Ajustar la declaració de missió, visió, objetius i 
principis de la PTA en el context.  

‐ Definir les principals prioritats de l’agenda 
estratègica per a desenvolupar el pla d’acció 
de la PTA. 

‐ Articular l’estructura necessària i el 
finançament adequat per portar a terme les 
activitats plantejades en el Pla d’Acció de la 
PTA. 

Metodologia   
 

L’activitat combina explicacions sobre la 
importància de les plataformes tecnològiques, 
amb les experiències existents a nivell d’estat 
membre de la UE i el debat en profunditat 
necessari entre els seus membres per establir les 
bases pel desenvolupament de la PTA. 
 

PROGRAMA-HORARI 
Dimarts, 26 de novembre 2013 

  
Hora  Tema/Resp.  
10h00  Presentació i objectius. Repr.  

organitzadors 
10h15 ¿Com es va formar  TP Organics?. 

Interv: M Hernando /E Cuoco   
(IFOAM EU) 

11h00 Debat guiat sobre punts del 
documento base: 
‐ Missió i visió  
‐ Principis i objectius  
‐ Prioritats i agenda estratègica  
‐ Estructura i composició 
Modera: Organitzadors 

11h45 Descans 
12h00 ‐ Pla d’acció PTA  

‐ Fonts de finançament 
‐ Propers passos 

13h30 ‐ Conclusions finals 
14h00 ‐ Comiat 

 


