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Avui parlarem de:

- Com fer arribar el missatge en positiu.

- Com funciona una cooperativa de consum.

- Com es crea una cooperativa de consum.



Cada cop més es tendeix a una societat, i una 
agricultura més sostenible:

 - menys contaminació.
 - menys consum energètic.
 - més solidari (comerç just).



20% de la població 
del món es reparteix 

el 82,7% de les 
riqueses

11,7%

1,9
%

2,3
%

20% de la població del 
món es reparteix 1,4 % 

de la riquesa 

Un quintil = 20% 
= 1.200 milions de 
persones (dels 
6.000 milliones 
que poblen el 
planeta).

Però en realitat tots sabem que hi ha moltes 
desigualtats i que se'ns acaba el temps per 
corregir-ho.



Així l'agricultura actual 
cada cop és més sostenible:

 - Com es defineix l'agricultura ecològica:
   - No fer servir productes químics de síntesis.
       - això implica: 

     - no fer servir fertilitzants que        
s'obtenen a partir d'energia fòssil.

     - no fer servir productes químics
 que no estan  presents a la natura.



Però en realitat l'agricultura insostenible 
gaudeix d'un oligopoli molt poderós i 
perjudica les propostes més sostenibles.



Parlem de diners:

 - Perquè són més cars?
     - perquè fan servir més ma d'obra.
     - perquè per definició, es treballa en dimensions més petites.
     - perquè l'altre menjar està subvencionat.
     - perquè es ven massa barat.

 - Però amb l'agricultura ecològica guanyem diners:
     - perquè hi ha més llocs de treball; i de millor qualitat.
     - perquè hi ha més natura. Més espais naturals.
     - perquè hi ha menys despeses de reparació mediambiental.
     - perquè és més sana. Menys despeses de salut.
     - perquè és local: els diners es queden a casa.



L'agricultura ecològica és una bona excusa per a tornar 
a tenir seny en quelcom tant important com el menjar:

 - productes de temporada.
 - Circuits Curts de Comercialització.
 - escala més humana. Saber d'on ve el menjar!
 - menys embolcalls.
 - garantir l'existència de la pagesia.



Font: Opcions.

http://opcions.org/blog/calendari-daliments-de-temporada


Exemples de consum: una família / una setmana

Alemanya : $500.07 Itàlia (Sicília) :  $260.11 

Equador :  $31.55 Txad : $1,62

Font: presentació “A comer!”

http://usuaris.tinet.org/mikell/A_comer.pps
http://usuaris.tinet.org/mikell/A_comer.pps


Soles no podem!

Dur a la pràctica un consum conscient i transformador 
no és fàcil.

 - Amb el segell “eco” no n'hi ha prou.
 - Encara no hi ha circuits
 de comercialització a l'abast.
 - Les opcions individuals
no són pràctiques ni per les
consumidores ni per les
 productores.
 - Aquestes propostes van 
a contracorrent de la lògica
del mercat.
 



  Els grups de consum!
La manera més fàcil de dur a la pràctica el consum conscient i 
transformador és organitzar-se en grups de consum.

 Totes les coopes tenen 
aquestes característiques 
comunes:
 - Presa de decisions 
horitzontal (assemblea).
 
 - Les responsabilitats es 
reparteixen homogènia- 
ment (cooperativitat). 

Principals diferències: local, tipus productes, relació
amb la pagesia, ...
Altres “maneres” són els mercats de pagès i les
botigues de barri que tornin a tenir productes de pagès.





• Contacta directamente con los 
productores

• Cambia algunos gastos por “tiempo”.

•  Perfil: ciudadanos disconformes con 
nuestro modelo de consumo.



 
Empresa cooperativa Empresa capitalista

Las personas buscan dar 
servicios y el beneficio común

Las personas buscan obtener 
ganancias y beneficiarse unos 
sobre otros

Con la ganancia se beneficia la 
prestación de servicios

Con la ganancia se beneficia el 
propietariodel capital
 



Empresa cooperativa Empresa capitalista

Principal objetivo: ofrecer servicios 
de calidad y económicos, y reportar 
beneficios a los asociados

Principal objetivo: ensanchar los 
márgenes hasta hacerlos lo más 
provechosos posibles para el 
accionista

El excedente disponible se 
devuelve a los asociados en 
proporción a sus actividades o 
servicios

El beneficio logrado se distribuye 
entre los accionistas

La persona dirige, el capital no El capital dirige, la persona no

La persona tiene voz y voto La persona no tiene ni voz ni voto



Empresa cooperativa Empresa capitalista

El número de asociados es 
ilimitado. Pueden ser asociados 
todas las personas que lo 
deseen, según estatutos

El número de socios es limitado

Los objetivos son dependientes 
de las necesidades de los 
asociados

Los objetivos son independientes 
del socio

Se gobierna con la participación 
de todos los asociados

Administrada por un número 
reducido de personas

Se organiza internamente por 
medio del apoyo mutuo

Se organiza internamente por 
medio de la competencia



• personas de un mismo barrio o ciudad

•  Repartición de las tareas de compra y 
gestión de los pedidos a los 
productores (contabilidad, recogida, 
mantenimiento del local etc.)

•  Productos: hortalizas y frutas pan, 
aceite, legumbres, huevos, productos 
cosméticos bio, .... 

http://www.ecologiablog.com/post/312/pan-ecologico-y-espelta-en-barcelona-reykjavik
http://www.ecologiablog.com/post/285/significado-del-codigo-de-los-huevos


• Conceptos afines: apuesta por el consumo local

• noción de soberanía alimentaria y con 
posicionamientos decrecentistas. 

• Para productos que no se producen cerca, el 
criterio es el comercio justo.

• Se priorizan proyectos de producción afines 
(cooperativas de trabajo o empresas familiares 
“combatibas”).

http://es.wikipedia.org/wiki/Soberan%C3%ADa_alimentaria
http://www.ecologiablog.com/post/411/que-es-el-decrecimiento


Donde encontrar información de grupos de consumo?

En Catalunya: http://ecoconsum.org

o también en el mapa de la Repera.

Se agradece la colaboración para
 que esté actualizado

Otros enlaces interesantes pueden ser:
http://www.consumaresponsabilidad.com/
mapa de grupos de consumo

http://repera.wordpress.com/
http://maps.google.es/maps/ms?ie=UTF8&hl=es&msa=0&msid=200856427944462113304.00046f2b7556f3b4bc2b2&ll=40.245992,-2.790527&spn=7.058546,14.128418&z=6


Pàginas web  de algunos grupos de consumo de BCN

• Cydònia (Poblenou)
• EcoRocaguinarda (Guinardó)                                  
• El Carretó (Poble Sec)
• El Pinyol Vermell (Gràcia)
• El Rusc (Gràcia)
• Germinal
• I un rave! (Sagrada Família)
• L'Aixada (Gràcia)
• La Tòfona (Ateneu Rosa de Foc) (Gràcia)
• La Unió (Poblenou)
• Les Trementinaires (Gràcia)
• Les Verduretes (Gràcia)
• Pirineu (Can Baró)
• Userda9 (Nou Barris)
• Verdneda (Verneda)

http://www.cydoniabcn.org/
http://ecorocaguinarda.blogspot.com/
http://www.elcarreto.org/
http://www.ateneulatorna.cat/pagina.php?id_sec=113
http://gracianet.cat/elrusc/
http://www.coopgerminal.org/
http://iunrave.wordpress.com/
http://www.aixada.org/
http://www.moviments.net/rosadefoc/rosadefoc/
http://verdurita.wordpress.com/
http://sites.google.com/site/lestrementinaires/
http://verduretes.laquimera.org/pissarra/doku.php
http://blocdelacooperativapirineu.blogspot.com/
http://userda-9.blogspot.com/
http://ourproject.org/moin/projects/cometelobio


• mapa de HUERTOS de BCN:
- Hort de Gràcia
- L'Hortet del Forat
- ...

Para proveedores, preguntar en las coopes:
por ejemplo: PROVEÏDORS de la Unió:
- Biológicos Campomurillo
- Cal Rosset
- Comalats
- La Granja
- Naranjas ecológicas del Barranquet
- Vedella Rosada

Hacer un listado de proveedores resulta injusto porque, 
entre otros motivos, te puedes dejar a alguien.

http://huertosurbanosbarcelona.wordpress.com/ubicacion-de-los-huertos-mapa/
http://horteres.wordpress.com/2008/11/12/hort-comunitari-de-gracia/


XARXES D'INTERCANVI
• Intercanvis.net
• Xarxa d'intercanvi de Gràcia (Xaingra)
• Xarxa Comunitària de Sant Antoni
• Xarxa d'Intercanvi de Coneixements Collblanc – La Torrassa

• Xarxa d'Intercanvi de Coneixements de Castelldefels
• Xarxa d'Intercanvi de Coneixements de Girona
• Xarxa d'Intercanvi de Sants
• Xarxa Intercanvi Sabadell
• Xarxa Intercanvis Osona



A Germinal, Quins VALORS prioritzem?

•la participació directa i la democràcia,  

•honestedat, 

•transparència i aspiracions no lucratives, 

•l’obertura a tothom i

•la responsabilitat social. 

•autoajuda, 

•autoresponsabilitat, 

•igualtat, 

•equitat, 

•solidaritat i cooperació, 



Quins products trobaràs a la cooperativa?

•Fruita i verdura de temporada.
•Pa i rebosteria. 
•Pollastre i ous. 
•Llet fresca, iogurt i formatges. 
•Cereals, llegums i pasta de tot tipus. 
•Proteïna vegetal (seitan, tofu...)
•Envasats (melmelada, patés, olives, sucs, cervesa...)
•Productes de comerç just (cafè, cacau, panela...)
•Cosmètica i higiene personal. 
•Productes de neteja de la llar. 
•Papereria. 



Cóm Funciona ?

1. Fem la comanda de 
producte fresc d’una 
setmana per l’altre

3. Completem amb 
el producte dels 

prestatges

2. Comprovem que 
arriba tot el que hem 

demanat



Entre tots fem torns per...
1. Repartir el producte 
que arriba dels diferents 

proveïdors

2. Facturar la comanda 
de cada soci

3. Netejar el local



Una tarda a la Cooperativa Germinal-Vallès...

Dimarts de 19 a 200:30 al local.
Comprovar el producte demanat
Carregar el producte fresc
Carregar el producte envasat
Posar el full a facturar
Fer la nova comanda per a la setmana seguent
Passar la comanda a l’ordinador
Pagament mitjançant domicilització bancària

I formar part d'una comissió:
-Relacions internes, relacions externes, infraestructura, 
administraci, compres/qualitat, informàtica, formació.



  nascut a Poblenou l’any 2006 format per 
consumidores i productores d’aliments 
ecològics. 

 Volem ser un tipus d’AMAP (Associacions 
pel Manteniment de l’Agricultura Pagesa)

 A més a més, a un preu just i per avançat



 Gaudir d’una verdura i altres aliments 
ecològics (tant pel seu cultiu com per 
la seva proximitat a Barcelona) 

 un preu just per a tot@s: continuïtat de 
la pagesia al nostre territori 

 consum conscient, crític i responsable 



 Els aliments són llaurats, cultivats, 
recollits i/o elaborats al Mas La Datzira 
(Moià) on es cultiven 1.5 ha d’horta, 43 
ha de pastures i bosc

  hi habiten 3 persones, 32 cabres, 1 
truja, garrins, mes de 50 gallines i 
pollastres i altra fauna variada. També, 
encara petits, hi ha uns 20 fruiters, 
alguna parra i molt de romaní.



 relacions consumidores-pageses no 
tant sols econòmiques, s’estableixin 
vincles de col·laboració, treball conjunt i 
empatia.

 Volem trencar amb el poder de les 
multinacionals que exploten recursos i 
persones i afavorir les relacions de 
proximitat entre nosaltres.



 productores i consumidores participen 
conjuntament en la presa de decisions.

  Entre totes les sòcies fem la 
programació d’allò que es vol menjar i 
plantar, parlem de la marxa de la finca, 
dels problemes climàtics, del 
funcionament intern, de projectes i 
il·lusions



 assemblees mensuals a laTeixidora(Poblenou)

Principis:
   - l’horitzontalitat  
    - confiança 
    - formació en diversos temes 
    - construcció d’un projecte de cooperativisme 

Apostem per l’autogestió del projecte en tots els nivells.



  cistella setmanal amb verdures de cultiu ecològic, 
de temporada, fresca i de prop (a més de làctics, 
germinats, fruits secs, ous, pa…).

 conèixer la procedència i qualitat dels aliments, 
saber que és el que estem menjant

 contribuir al manteniment de la pagesia local i 
aprendre sobre agricultura ecològica i consum.



 La possibilitat d’anar al Mas de la 
Datzira a ajudar a plantar, cultivar i 
recollir allò que després ens menjarem.

 Assumir un altre tipus de consum 
allunyat de les dinàmiques 
mercantilistes a les que estem 
acostumades



 Muy importante….
¿PARA QUÉ NOS ORGANIZAMOS? (tener 

claros los motivos)



 Las cooperativas pueden nacer de 
inquietudes diversas: 

- Proveernos de alimentos que se 
acerquen al máximo a una calidad 
biológica (buenos para nuestra salud). 

 



- calidad ecológica (provenientes de ecosistemas 
agrarios sostenibles). 

 - Potenciar maneras sostenibles de trabajar en todo 
el camino desde el campo a la mesa (procesos de 

 elaboración y envasado, cadena de 
comercialización)

- Contribuir a cambiar las dinámicas sociales que 
impiden una producción sostenible de alimentos.



  imprescindible que el grupo promotor 
empiece hablando de qué necesidades 
se quieren resolver

 Establecer los objetivos del proyecto



- Criterios de selección de productos

- ¿Cuán grandes queremos ser? 

- Cómo obtendremos la comida.

- A qué tareas nos comprometemos en 
asociarnos. ¿Habrá que tener algún 
puesto de trabajo asalariado? 



La forma legal que más se adapta a 
ello es la de Sociedad Cooperativa 
Limitada

    Potencia un movimiento cooperativista 
genuino que plantea una alternativa 

    socioeconómica al capitalismo



 Principales tareas:
Compras, Calidad, Comunicación interna y 
participación, Economía y contabilidad, 
Relaciones externas.

Cabe no olvidar: infraestructura y formación.

Una buena estructura es la distribución en 
comisiones. 



Hay que buscar un local que reúna 
buenas condiciones.

El tipo de local marcará la cooperativa: 
- Si puede tener almacén, podremos 
tener productos de stock.
- Si tiene condiciones para ser un local 
social, las relaciones entre los socios se 
podran fortalecer en el mismo local.



Si no tenemos suficiente con lo que 
podemos poner entre todos, se pueden 
buscar fórmulas de financiación que se 
guíen por criterios de economía social:

- http://fets.org







Otras diapositivas por si da tiempo 

o para autoformación:



El problema del canvi climàtic està relacionat per les emissions de 
CO2 

Crema de combustibles fòssils (carbó, petroli, gas natural).

La societat s'ha fet petrodepenent; i per això costa deixar de cremar 
petroli.

Què hem de fer per “desenganxar-nos”?

Que potser costa massa recursos econòmics deixar de consumir 
recursos fòssils?

Atenció! Si no ens curem, potser no tindrem capacitat d'adaptarnos.

Una aproximació al problema.



Documental: 
Un crudo despertar

Crash Course. 
Cris Martenson

Uns exemples de recursos per a introduir-se 
al final del petroli barat.



Documental: 
Un crudo despertar

Crash Course. 
Cris Martenson

Uns exemples de recursos per a introduir-se 
al final del petroli barat.

I per espantar-nos una mica !



Uns exemples de recursos per a introduir-se 
al final del petroli barat.

I per espantar-nos una mica !

Per exemple, el llibre de Núria Almiron i Marcel 
Coderch, es pot resumir en 4 premisses:

- La societat s'enfronta a un greu problema, que 
és el zenit del petroli.

- Les nuclears no són la solució, sinó part del 
problema, perquè poden fer de miratge.

- Cal dedicar molts recursos per adaptar-nos al 
món sense el petroli barat -i les nuclears es 
podrien menjar gran part d'aquests recursos-.

- El món després del zenit del petroli és diferent 
del d'abans. Cal deixar de banda la idea de fer el 
mateix amb altres fons energètiques.



Jo em pregunto si els nostres governants tenen en 
compte aquesta amenaça.

Si puja el preu dels combustibles fòssils: 

- Augmentaria la crisi econòmica que potser s'ha generat perquè 
han començat a pujar els preus dels combustibles fòssils.

- Pujaran els preus de tot, en un context d'augment dels exclosos 
del sistema econòmic.

- Es reduirà la producció d'aliments (petrodependència dels 
aliments -transport, fertilitzants, pesticides, mecanització- i 
desviació cap a agrocombustibles), en aquest context de cada cop 
més gent sense recursos per comprar-los.

- I segur que em deixo escenaris molt pitjors... 



Jo em pregunto si els nostres governants tenen en 
compte aquesta amenaça.

Si puja el preu dels combustibles fòssils: 

- Augmentaria la crisi econòmica que potser s'ha generat perquè 
han començat a pujar els preus dels combustibles fòssils.

- Pujaran els preus de tot, en un context d'augment dels exclosos 
del sistema econòmic.

- Es reduirà la producció d'aliments (petrodependència dels 
aliments -transport, fertilitzants, pesticides, mecanització- i 
desviació cap a agrocombustibles), en aquest context de cada cop 
més gent sense recursos per comprar-los.

- I segur que em deixo escenaris molt pitjors... 

Si us costa imaginar-vos aquests escenaris podeu visitar 
Managua, Salvador de Bahia,...allà el nostre sistema capitalista i 
privilegiat fa temps que els ha condemnat a l'etern 
subdesenvolupament.



Fonts energètiques: 
quan ens queda de malbaratament?

Gràfica del consum 
energètic i el PIB



Jo em pregunto si els nostres governants tenen en 
compte aquesta amenaça. (II)

- No sembla que se'n parli als mitjans de comunicació. O al 
menys suficientment tenint en compte la importància de 
l'assumpte.

- Potser és contraproduent parlar-ne perquè va en contra dels 
interessos del sistema capitalisme que vol “créixer” cada cop 
més.

- Potser no es parla perquè no es sap com traslladar aquest 
missatge a la societat.

- La meva impressió és que totes les polítiques són 
continuistes com si els propers 20 anys seran iguals que els 
darrers 20 anys. Pequen d'ingenus o d'ignorants? ...o ens 
volen prendre el pel?



Un horitzó sostenible.

- Estabilitzar la població i el seu consum a 8000 Milions de 
persones, amb un homogeni i alt nivell de benestar; sense voler 
créixer més.

- Tecnologia per a reduir la petjada ecològica i la contaminació a 
nivells absoluts propers a 1970.

- Especial esforç als recursos naturals i als serveis ambientals 
vitals. 

“Els límits del creixement: 
30 anys després”, Donella 
Meadows, 2004. 



Com assolir aquest horitzó? 
(un possible programa mínim de canvi global)

- Salt conceptual: del creixement al desenvolupament humà -mesurat 
en les seves múltiples dimensions i fugint de la simplicitat del PIB-.

- Afavorir la transició ràpida:

- energies renovables i ecoeficiència.

- agroecologia

- consum responsable (social i ambientalment)

- els preus poden reflectir les prioritats.

- Distribució equitativa dels recursos i valorar tots els treballs (cal 
valorar també el treball reproductiu també conegut com les feines 
domèstiques).

- Protegir i regenerar els sistemes naturals per recuperar els seus 
serveis.

- Relocalitzar l'economia:

- més democràticament controlable.

- més adaptada a l'entorn.

“L'Estat del mon”, 
World-Wach 
Institute 2008



Qui ha de governar aquesta transició?



Qui ha de governar aquesta transició?

Segurament si tots alhora estirem l'estaca tombarem.

- Massa crítica de poblacions/comunitats i experiències 
disposades a fer un canvi tant profund de direcció.

- Polítiques públiques que han d'estimular aquestes propostes 
de canvi, i que les ajudi a desenvolupar-les. 

Apuntes sobre la crisis o 
las crisis de nuestro 
tiempo. Enric Tello, 2008.

http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20090926113904478
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20090926113904478
http://www.crisisenergetica.org/article.php?story=20090926113904478


Exemples:

- Alimentació: promoure l'agroecologia, promoure que moltes més 
persones es posin a produir. La relació directa consumidors/productors 
permet fer més viable aquesta transició (grups de consum/botigues de 
barri/mercats de pagesos) (http://ecoconsum.org/).

- Energia: deixar de fer servir els cotxes. Considerar el petroli com si 
fos un quadre de Picasso i replantejar-se el consum cada cop. Invertir 
en producció d'energies renovables (http://www.somenergia.cat/).

- Economia: Vaga de bancs (menys plans de pensions privats i més 
banca ètica (http://fets.org) , enxarxar-se per reduir la monetarització 
de la nostra vida (http://cooperativa.ecoxarxes.cat/), Xarxa d'Economia 
Solidària (http://www.xes.cat/).



 Andalucía  Cádiz  El Zoco  620 210 608 
 Córdoba  Almocafre  www.almocafre.com
 Granada  El Encinar  jogarci@supercable.es
 Huelva  Almoradu  Almoradu-huelva@terra.es
 Jaén  Vital  953 23 11 89 
 Málaga  La Breva  rodavlasadapse@hotmail.com 
 Sevilla  La Ortiga  www.laortiga.com
 Asturias  Xixón  La Osa  985 89 30 03 
 Castilla – León  Burgos  La Despensa Biológica  947 

26 86 80 

Algunos enlaces de grupos de consumo:



 Cataluña  Barcelona - Ciutat Vella  Tota Cuca Viu  
totacucaviu@mesvilaweb.com 

 Barcelona - Clot  Cydonia  cydoniabcn@hotmail.com
 Barcelona - Gràcia  L’Aixada  

biocoopgracia@yahoogroups.com 
 La Gleva   lagleva@moviments.net 
 Barcelona - Nou Barris  Userda9  userda9@latinmail.com 
 Barcelona - Poble Nou  Cuscus  

contacte@cooperativacuscus.com 
 Barcelona - Sant Andreu  El Rec de Sant Andreu  

miviusa@yahoo.com 
 Barcelona - Sants  Germinal  germinal@pangea.org 
 Barcelona - Sarrià  Germinal  germinal@pangea.org 



 Berga  La Pellofa  info@ecoconsum.org 
 Girona  El Rebost  rebostgirona@terra.es 
 Granollers  El Sedàs  el.sedas@yahoo.com 
 Lleida  La Maixanta  

coopemaixanta@lleida.org 
 Manresa  El Rostoll Verd  

info@rostollverd.org 
 Molins de Rei  El Petricó  

elpetrico@correu.vilaweb.com 
 Reus  El Brot  elbrotcr@yahoo.es 
 Rubí  Germinal  germinal@pangea.org 



 Sabadell  El teixit de la Terra  
coop_sbd@hotmail.com 

 Santa Coloma de Cervelló La Llauna  
coop_scc@yahoogroups.com 

 Terrassa  Candela  
cooperativa@ateneucandela.org 

 Torelló  La Calèndula  
ironiarecs@hotmail.com



 Pamplona  Hirixka  
euskalorganic@euskalorganic.com

 Pamplona  Landare  948 12 13 08 
 País Vasco  Azkoitia  Oreka Bioelkartea  

pedro.alberdi@ibarmia.com 
 Bilbao  Bizigai  bizigai@euskal-herria.com 
 Elorrio  Marisatsa elkartea  

elorrixa@teleline.es 
 Donosti  Otarra  943 45 30 25 
 Gasteiz  Bio Alai  945 26 38 31



LOS DOCE PRINCIPIOS DE LA QUÍMICA SOSTENIBLE

1. Es mejor prevenir la formación de residuos que tratar de limpiar tras su formación.
2. Lo métodos sintéticos deben ser diseñados para conseguir la máxima incorporación en el 
producto final de todas las materias usadas en el proceso.
3. En cuanto posible, se deben diseñar metodologías sintéticas para el uso y la generación de 
substancias con escasa toxicidad humana y ambiental.
4. Se deben diseñar productos químicos que, preservando la eficacia de su función, presenten 
una toxicidad escasa.
5. Las substancias auxiliares (disolventes, agentes de separación, etc.) deben resultar 
innecesarias en lo posible y, cuanto menos deben ser inocuas.
6. Las necesidades energéticas deben ser consideradas en relación a sus impactos 
ambientales y económicos y minimizadas. Los métodos sintéticos deben ser llevados a término 
a temperatura y presión ambiente.
7. Las materias de partida deben ser renovables y no extinguibles, en en la medida que esto 
resulte practicable técnica y económicamente. 8. La formación innecesaria de derivados 
(bloqueo de grupos, protección/desprotección, modificación temporal de procesos 
físicos/químicos) debe ser evitada en cuanto sea posible.
9. Los reactivos catalíticos (tan selectivos como sea posible) son superiores a los 
estequiométricos.
10. Los productos químicos han de ser diseñados de manera que, al final de su función, no 
persistan en el ambiente, sino que se fragmenten en productos de degradación inertes.
11. Se deben desarrollar las metodologías analíticas que permitan el monitoreo a tiempo real 
durante el proceso y el control previo a la formación de substancias peligrosas.
12. Las substancias y las formas de su uso en un proceso químico, deben ser elegidas de 
manera que resulte mínima la posibilidad de accidentes



Per a què serveix la certificació?



Tipus de segells?



Recursos que val la pena tenir en compte:
 -  La Repera, Aliança per a la Sobirania Alimentaria 
dels Pobles, Revista Soberania Alimentaria, ...
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