
L’alimentació s’ha de considerar com un dret bàsic o com una 

mercaderia? 

L’alimentació s’ha de considerar com un dret humà bàsic. 

Dret. Evidentment que cal situar l’alimentació com un dret bàsic, perquè és una 

necessitat vital de tothom. Si la considerem tan sols una “mercaderia” haurem 

d’acceptar el deixar-la a mans dels mercats i per tant de l’especulació.  

 

S’ha de promoure la Sobirania alimentaria 

La sobirania Alimentària és el dret a explotar i comercialitzar, al país, els 

recursos propis 

La sobirania alimentària és el dret a explotar els recursos propis del país, aprofitant-ne 

la proximitat abans d’entrar a jugar legalment amb els mercats mundials, abans de 

transportar els aliments, elaborats o no, milers i milers de quilòmetres, simplement 

per obtenir-ne sucoses plusvàlues. Tenir clar que la sobirania alimentària no té res a 

veure amb l’autosuficiència i l’autarquia de fa dècades, però de resultats nefastos que 

molts encara tenim a la memòria. 

La Sobirania Alimentària posa a les persones en el centre de l’activitat 

agroalimentària. 

El consumidor s'ha de sentir element clau del procés agroalimentari i tenir els 

mecanismes institucionals que ho permetin, doncs a ell va dirigida tota la cadena. 

La concreció en mesures industrials i legals son : 

- ha d' estar informat:  cal una legalitat imperativa al respecte. 

- ha de ser conscient del seu paper: cal potenciar les associacions de consumidors 

- ha d' exigir aliments de qualitat: cal mantenir i potenciar el control i la inspecció de la 

industria agroalimentàri.                                                                                                                           

- ha d' ésser escoltat: S’ha de potenciar l’Agència Catalana del Consum.                                         

- Amb una seguretat que generi preus justos. S’ha de potenciar una legalitat que eviti 

la vulneració de les regles del mercat. 

És el dret de cada país a mantenir i desenvolupar els seus propis sistemes agrícoles i 

alimentaris, tenint en compte, la pròpia diversitat cultural i productiva,produïts de 

forma sostenible i ecològica. 

En síntesi la Soberania Alimetària promou: 

- COMERÇ TRANSPARENT QUE GARANTEIXI INGRESSOS DIGNES, DENUNCIA ELS 

LÍMITS DE LES POLÍTIQUES NEOLIBERALS. 

- MOVIMENT ANTITRANSGÈNICS. 



- MOVIMENT ANTI REVOLUCIÓ VERDA. 

- CONTRARI A LES IMPORTACIONS D’ALIMENTS DES DE PAÏSOS AMB 

AGRICULTURA PRODUCTIVISTA. 

 

Cal contemplar una legalitat que minimitzi els impactes sobre els sòls 

agraris, especialment en els següents impactes principals: 

- Expansió dels nuclis urbans dels municipis i altres 

- Vies de comunicació: obstacle considerable per a la mobilitat a les 

            explotacions agràries 

- Servituds de pas, sobre finques rústiques a causa de l’emplaçament 

            d’instal·lacions de tot ordre. 

- Alteració del traçat de vies rurals, i singularment de camins i de vies 

            pecuàries, que es veuen envaïts per noves construccions o ocupats com 

            a camins de servei per part d’empreses privades per atendre les seves 

            necessitats (empreses energètiques, mines, pedreres...).  

       -  L’ús dels aqüífers, de manera eficient, sostenible i respectuosa amb el Medi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Garantir la protecció del sòl agrari 

 

L’espai agrari cal planificar-lo en positiu, res de “no urbanitzable” 

L’espai agrari cal que sigui estable i per tant cal qualificar-lo en positiu: res de “no 

urbanitzable”. La regulació del no urbanitzable no ha de tenir  per objectiu garantir 

una reserva de terra agrícola per facilitar el futur creixement urbà i el de la xarxa viària. 

I ha de garantir que amb aquesta qualificació els pagesos hi podem fer totes les 

inversions necessàries per a una agricultura moderna i rendible. De la mateixa manera 

que una zona industrial és, per a les indústries que s’hi instal·len una garantia 

d’estabilitat, que és just el contrari de treballar a precari. Les zones agrícoles i també 

les forestals han d’ésser estables tant en els conreus intensius com en els extensius, a 

l’alta muntanya o a les zones periurbanes. Espai no només per protegir sinó 

especialment “a desenvolupa”, sobretot les explotacions de proximitat més petites, 

més amenaçades per l’especulació.  

 

S’ha de promoure el Banc de Terres 

Banc de Terres. El model que funciona a l’estat francès a partir de la creació del que 

nosaltres anomenem el “Banc de terres”, la SAFER per a ells, podria ser el model més 

adient, ja que el que tenen establert a Holanda o Dinamarca són models difícilment 

aplicables a Catalunya. La SAFER, pactada entre el primer govern de la cinquena 

república i els representants sindicals d’aleshores va definir un model que a la pràctica 

impedeix l’especulació amb la terra agrícola, ja que les operacions de compra-venda 

només es poden fer entre pagesos i si aquesta possibilitat no és possible, acaba 

comprant-t’ho la SAFER. Això ha comportat que mentre a l’estat espanyol especular 

amb la terra és perfectament legal, a França és il·legal i per tant està penalitzat. La 

important reserva de terres que tenen allà, permet l’ampliació de les explotacions que 

amb la mecanització han quedat petites, la reinstal·lació de pagesos que han resultat 

afectats, per exemple, per l’ampliació de la xarxa viària o pel creixement urbanístic. 

Així com la incorporació de pagesos joves, fins i tot si procedeixen de la ciutat i per tant 

sense terra en herència. Avui aquí a Catalunya això és pràcticament impossible i els 

problemes dels joves urbans que estudien agricultura, és la seva incorporació per 

manca d’una oferta de terra com a França. 

Seguretat Jurídica. L’acaparament i l’especulació de terres agrícoles s’ha d’evitar amb 

bons i potents instruments legals. No només s’ha de regular sinó  que s’hi ha 

d’intervenir. S’ha de donar la total seguretat al pagès per tal de que hi pugui fer les 

inversions necessàries i poder-les amortitzar. El valor de la terra ha de tornar a tenir 

relació directa amb la rendibilitat de la pròpia terra: qualitat, regadiu o secà, clima,... 



És l’única manera de poder fer una agricultura sostenible, productiva racionalment 

(segons els bons costums del pagès) i moderna. 

   

Cal assegurar l’estabilitat dels espais agraris, inclosos els Parcs Agraris. 

La terra per qui la treballa. Més que garantir-ne la protecció cal assegurar-ne 

l’estabilitat amb els instruments legals, en tot el territori de la República inclosos els 

Parcs agraris a l’estil del Baix Llobregat. Figura per cert establerta per salvar una zona 

periurbana al Baix Llobregat, molt degradada urbanísticament i en que el perill 

imminent era la seva desaparició. Per tant la millor “protecció” de l’espai agrari és 

garantir per llei que no pugui ser objecte d’especulació, evitant-ne l’intrusisme 

professional, amb uns preus que tornin a tenir relació amb la productivitat de les 

terres, intervenint-ne l’accés, que s’ha de reservar únicament a qui la vulgui treballar 

directament, fent realitat aquell lema de la Unió de Rabassaires: “la terra per qui la 

treballa”. 

Assegurar la continuïtat futura dels terrenys agraris. Allò que és més important és 

assegurar-ne l’estabilitat i la continuïtat futura. Catalunya té, només un 30 % 

(aproximat) de sòl agrícola. No cal fer unes grans concentracions de terres en una sola 

mà, i cal evitar que els moments difícils o de crisi de l’agricultura es converteixin en 

grans oportunitats favorables per empreses que tenen necessitat d’invertir beneficis 

(“excedents econòmics”) que han obtingut en activitats fora del sector, no agràries, 

posant l’ull ara a l’agricultura, que és un sector amb molta més estabilitat, però 

continuen mirant-se la terra com un element de valor especulatiu. A totes, totes, cal 

preservar l’equilibri social existent a pagès i al món rural donant força a l’equilibri 

territorial, que aquest sí que és un component de país sostenible. 

 

Regular les mesures de Concentració agrària. Cal una Nova Llei 

d’arrendaments agraris. 

Els principals criteris que caldria atendre amb aquesta Llei seríen: 

- Cal que els valors del sòl agrari siguin reconeguts per Llei. 

- La Llei cal que empari i determini els instruments de planificació pel que fa al 

usos del sòl. 

- Cal que s´estableixin mesures de protecció, d´obligat compliment, per la 

execució de les PAC. 

- Cal que s´estableixin per a l´equilibri de l´estructura del teixit territorial com 

aposta estratègica de cara a un futur amb una demanda creixent d´aliments  i 

de serveis del sòls d´ús agrícola. 

 



Arrendaments agraris. Pel que fa al preu dels terrenys agraris, un cop desapareguda 

l’especulació els seus preus ja no dependran “d’expectatives” sinó de qüestions molt 

més objectives com és ara: el clima, el que siguin de sequer o de regadiu i la seva 

productivitat. Tal com era aquí fins als anys cinquanta. 

I pel que fa al “control dels preus” dels terrenys agrícoles el model francès que 

defensem ha donat prou bons resultats des del 1961. És un model que cal que sigui 

rigorosament  intervencionista per a evitar escletxes especulatives. Però això ja està 

inventat. Pel que fa també a la concentració agrària és molt interessant aplicar aquesta 

política en tots els sectors de producció extensius, del tot mecanitzats i que amb uns 

preus de venda massa baixos, tot i l’ajut de la PAC, una família pagesa necessita cada 

vegada portar més terra. En el cas de l’agricultura intensiva sempre ha estat possible 

viure amb menys terra. En algunes comarques la mitjana de les explotacions agràries 

no arriba a les 2 hectàrees. No obstant i això en haver prohibit els desinfectants més 

agressius de sòls, la “rotació” de conreus torna a ser imprescindible i per tant per 

aplicar-la –i en l’horitzó també de l’agricultura ecològica-, cal disposar de més terra. 

Tant en el sequer com en el regadiu necessitem uns nova llei d’arrendaments agraris 

perquè no sigui imprescindible la propietat per a poder fer de pagès. 

 

Cal canviar la PAC, evitant les subvencions actuals que son per Ha. 

Ajuts agraris. Els únics perceptors dels ajuts agraris han de ser els pagesos que 

treballen directament les terres i les granges. Evidentment que, en aquest sentit, cal 

canviar la PAC, evitant que les subvencions que avui són per Ha, i sense límit, recuperin 

els objectius establerts a la reforma de la PAC del 1992: que siguin un complement de 

renda per la pagesia, que va començar a davallar a partir de l’aplicació dels acords del 

GATT, a finals dels 80 i que va ser per a Europa el començament de la “globalització”. 

Convé definir molt bé que els únics perceptors dels ajuts agraris són els pagesos que 

treballen directament les terres i les granges. I que aquests ajuts no poden ser 

il·limitats com avui, o que puguin cobrar-los especuladors que res tenen a veure amb 

l’ofici de pagès.. 

Evitar la gran concentració agrària. La concentració agrària té sentit en aquells sectors 

de producció extensiva quasi totalment mecanitzada que permet o és molt més fàcil 

de fer-ho, però sempre amb mesures amb sentit no només econòmic si no també 

social (Política Agrària) que limiti i/o eviti que sorgeixin “grans latifundis” portats, o de 

propietat, d’empreses foranes i que  el que hagin fet hagi sigut, justament, expulsar els 

pagesos. Amb una situació d’elements molt diferents, però, Noruega és un gran 

exemple de com va mantenir l’equilibri territorial tot i el descobriment de petroli al 

Mar del Nord. 



Terres agràries a disposició dels pagesos joves. Amb l’aparició de gent jove (amb una 

part important que no ve de pagès) que té interès a posar-se a treballar la terra, més 

els propis pagesos que en necessiten més, és necessari que s’aprovi una nova llei 

d’arrendaments agraris per tal de que no sigui indispensable ser propietari per fer de 

pagès, i a més acompanyada de mesures que facilitin que les terres hermes i quasi 

abandonades –només esperant les oportunitats especulatives del mercat- es posin 

també a disposició dels que volen fer de pagès. 

 

Cal minimitzar l’impacte de les infraestructures sobre el territori 

Cal atendre la opinió dels pagesos. És fonamental que es pugui discutir aquest 

impacte i introduir les modificacions que calgui en els projectes constructius, atenent 

l’opinió dels pagesos i de la resta de ciutadans que viuen i treballen en el territori. Cal 

reduir l’impacte de les grans obres i també el del creixement urbanístic desmesurat, 

tant en les terres de conreu com en el paisatge. 

Cal generar el mínim impacte ambiental sobre el territori, creant les infraestructures 

estrictament necessàries i dimensionant-les a la baixa per tal de generar el mínim 

impacte ambiental possible, tot evitant les zones més sensibles o de més gran valor 

paisatgístic, natural o ecològic. 

 

Cal mantenir una bona convivència amb el manteniment dels 

ecosistemes. 

Respecte al manteniment dels ecosistemes, cal tenir en compte que les necessàries 

normatives, no han de ser mai un entrebanc per a la pràctica de l’agricultura, la 

ramaderia i els aprofitaments forestals. Així mateix la reintroducció d’animals extingits 

(ós, voltor, llop, cabirol, etc.) no poden arruïnar ni la ramaderia de la muntanya ni els 

conreus del pla. En el cas de la gran proliferació del senglar a partir del creuament amb 

el porc domèstic, l’actuació hauria de ser radical ja que les destrosses que ocasionen 

als conreus, de cap a cap dels país, afecten l’economia pagesa i en casos extrems –i 

n’hi ha molts- fins i tot l’ofici. 

Reintroducció de fauna salvatge. La convivència o l’alternança de l’agricultura actual 

amb la recuperació d’ecosistemes i reintroducció de fauna salvatge no és fàcil i en 

diversos casos s’ha fet sense saber-ne quin resultat donaria al final. Aquesta iniciativa 

no pot contribuir a augmentar les pèrdues  o la ruïna de la ramaderia de muntanya ni 

de molts conreus del pla. Ara ja es tenen experiències de fa uns anys i cal preveure’n 

els resultats finals per poder decidir amb encert  on s’ha de fer i cap on s’ha d’anar. 

L’esforç i la dedicació per viure en zones de muntanya no queda compensada, quan hi 

ha desgràcies, només amb una indemnització econòmica. 



Normativitzar. Preservar l’habitat [natural de la fauna salvatge] per tal d’afavorir la 

seva conservació. Regular les poblacions amb depredadors autòctons abans que 

utilitzar mètodes d’eliminació selectiva mitjançant la cacera. Evitar la introducció 

d’espècies al·lòctones invasores. Controlar la caça perquè no incideixi en la 

conservació d’espècies protegides. 

 

Creació d’horts comunitaris.  

En terres de propietat pública. Els horts comunitaris només han de crear-se en terres 

de propietat pública, mai en propietats privades, que l’únic que fan és saltar-se la llei 

d’arrendaments agraris,  i distorsionar (a l’alça) la disponibilitat de terres per arrendar.  

Estímul a la vida social. Els horts comunitaris, a més, suposen una activitat que 

estimula la vida social de les comunitats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mesures per una política agrària de Modernització 

Cal donar veu a la ciutadania en els afers agraris.  

Cal encetar un debat participatiu a fi de poder acabar pactant el model alimentari 

que volem. Com que la Catalunya independent no podrà pas renunciar a l’encaix amb 

la UE, haurem de centrar-nos, com a competència nostra, a la Política estructural, amb 

recursos propis suficients com per poder recuperar el co-finançament europeu. I això 

passa per donar tota la informació que la ciutadania necessita per a encetar un debat 

participatiu a fi de poder acabar pactant el model alimentari que volem. I en aquest 

marc deixar ben clares les condicions per a desenvolupar l’agricultura i la ramaderia, 

des de les zones urbanes i periurbanes fins a l’alta muntanya. En les zones més 

productives o en aquelles més pobres però en les que és imprescindible mantenir-hi la 

presència humana i l’activitat de la pagesia. I quines són les eines que necessitem en 

uns llocs i en uns altres per a poder tirar endavant. Deixant ben clar que s’han de 

qüestionar els aspectes negatius d’aquesta agricultura “moderna”, aplicada a casa 

nostra a partir de començament dels anys 60. 

Controlant els canvis d’hàbits alimentaris. Els canvis d’hàbits alimentaris és una 

manera d’arruïnar les economies agràries, sense cap mena d’alternativa alimentària. 

Avui el moviment de productes agraris  s’ha carregat la “sobirania alimentària” que 

existia de sempre. Potser per això la tornem a reivindicar, començant pels països amb 

més necessitats alimentàries. Jugar amb els excedents dels estats més productius és un 

negoci més que es pot fer, si convé jugant amb el paper del Banc Mundial. De què han 

servit els subministraments de blat a l’Àfrica (per apaivagar la fam, és clar). Doncs en 

principi per substituir que és un cereal menys productiu però adaptat als climes 

tropicals. 

 

S’ha de definir el model alimentari en relació a la qualitat, diversitat i 

seguretat dels aliments. 

Per ser rigorós definim de manera precisa que s´entén per sostenibilitat alimentària. 

Una possible definició entre d´altres pot ser: 

L'agricultura sostenible són un conjunt de pràctiques oposades a l'agricultura 

industrial i enfocades a la producció agrícola que preveu no solament l'explotació 

immediata, sinó la capacitat de producció any rere any i generació rere generació, 

sense esgotar els nutrients de la terra.  

Per tal d'aconseguir-ho, empra tècniques tradicionals de conreu, aprofita al màxim els 

recursos naturals, fa servir llavors locals o ben adaptades a la terra, i evita l'ús de 

fertilitzants i pesticides industrials, que a la llarga malmeten el sòl. També evita al 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Agricultura_industrial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agricultura_industrial
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://ca.wikipedia.org/wiki/Llavors
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fertilitzant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pesticida
https://ca.wikipedia.org/wiki/S%C3%B2l


màxim reguladors de creixements com ara hormones, antibiòtics per a la ramaderia, 

additius alimentaris i organismes modificats genèticament.  

L'agricultura sostenible evita al màxim l'ús de fertilitzants i pesticides industrials, i 

intenta produir-ne de naturals o biològics de manera local, per exemple, fent compost 

amb les restes de l'esporgat o amb els excrements produïts per ramaderia. 

Model alimentari. L’alimentació és un afer molt important sobretot si la relacionem 

amb la salut. Tant que avui ja no pot ser objecte, únicament, d’un acord bilateral amb 

la pagesia. Si bé hi ha aspectes de la producció que incideixen directament amb l’ofici i 

que seguim anomenant “política d’estructures” o de modernització, hi ha qüestions 

molt importants que les hauríem d’englobar en el marc d’una veritable “política 

alimentària” i que cal definir-les i establir-les amb un pacte amb tota la societat. I això 

passa per tenir clar el model alimentari de la República en temes tan importants com 

la qualitat dels aliments i la seva diversitat, o bé la seguretat alimentària.  

 

L’agricultura catalana és sostenible? 

Per ser-ho, cal que ho sigui sostenible tota la cadena agroalimentària: 

. producció agrària: especialment en costos justos i tecnologia adient. 

. indústria transformadora: s’ha d’especialitzar i introduir tecnologia avançada. 

. transport: el ferrocarril com a vector cap els mercats europeus.                                  . 

distribució: equitativa i tendent al Km 0, lluitant contra els pseudomonopolis. 

Hi ha una gran disparitat entre els sectors agroalimentaris catalans en els que 

s’identifiquen les següents característiques: 

1.- En principi, sembla que els sectors més exportadors (fruita, embotits, cava, etc.) 

serien els més sostenibles amb tecnologia i competitivitat. 

2.- Hi ha sectors industrials agroalimentaris també proclius a la sostenibilitat, encara 

que molts d' ells utilitzin matèries primeres importades (cacau, cafè, cereals, llet). 

3.- Cal reconèixer que hi ha sectors productors que difícilment seran sostenibles, 

especialment des del punt de vista econòmic. 

En general, cal tenir en compte la seva competitivitat estigui: 

- basada en la productivitat dels factors.( qualitat del producte, preu competitiu i 

servei) 

- no en una insuficient retribució d' aquests. 

- l' exportació a països avançats estimula la millora de la competitivitat 

4.- Cal un marc que fomenti la innovació per a que els sectors siguin més sostenibles. 

5.- Cal un impuls a la conversió dels residus agroalimentaris en recursos (alimentaris o 

no). 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Hormona
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B2tic
https://ca.wikipedia.org/wiki/Additiu_alimentari
https://ca.wikipedia.org/wiki/Organisme_modificat_gen%C3%A8ticament
https://ca.wikipedia.org/wiki/Compost
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esporgar
https://ca.wikipedia.org/wiki/Excrement


Cal simplificar els tràmits, racionalitzar-los i eliminar la paperassa 

Síndrome de la paperassa. Pel que fa a aspectes normatius, déu n’hi do la quantitat de 

lleis i normes d’obligat compliment que tenim plenament vigents. Una altra cosa és 

que s’apliquin. Patim la síndrome de la paperassa, sobretot en l’agricultura ecològica i 

la biodinàmica, així com també en la producció integrada. I en general en tots aquells 

conreus i sectors ramaders que hagin de tramitar autoritzacions, certificacions o ajuts 

de la UE. Simplificant els tràmits, racionalitzant-los, alliberarien la pagesia de la 

hipoteca de la paperassa, que al capdavall és temps i diners. 

 

Millorar el sistema de les assegurances 

Cal pensar en sistemes de protecció més eficients que les assegurances front als 

fenòmens metereològics.  Pel que fa als fenòmens meteorològics extrems derivats 

ben segur del canvi climàtic, constatem que s’han accentuat aquests darrers anys i 

caldria començar a pensar en sistemes de protecció  molt més eficients que les 

assegurances agràries. Les malles anti-pedra, per exemple en els arbres fruiters i 

també en altres conreus sensibles (planta ornamental). Les “assegurances agràries” 

han tingut un gran èxit en tots aquells sectors  en que l’han pogut establir 

“l’assegurança integral” que cobreix pràcticament totes les adversitats. En altres 

conreus, les hortalisses per exemple, son inexistents i per tant no hi ha cap mena d’ 

assegurança. 

És indispensable disposar d’una assegurança, també amb participació d’alguna de les 

institucions públiques/polítiques del país. És un capítol importantíssim: 

l’agricultura/sector primari és el que està més exposat a les maltempsades, plagues i 

malures que afecten directament la rendibilitat i estabilitat dels pagesos. 

 

Fomentar l’assessorament públic, la formació i la recerca agrària 

Els coneixements i la recerca agrària.- Durant segles l’evolució professional de la 

pagesia va ser possible a partir de l’adquisició i transmissió de coneixements empírics. 

Avui aquest impuls ha de venir de la recerca i experimentació, la formació reglada, 

l’assessorament tècnic de caràcter públic. I un corpus legislatiu que estableix de forma 

clara quins han de ser els grans objectius d’una Política Agrària.  

Cal estudiar els sòls i fer un mapa de sòls multiescala, observant i analitzant les 

diferents capes i continguts físico químics dels sòls, observar com un sòl no és 

homogèni en profunditat, que els sòls, encara que contigus, no son tots iguals, perquè 

l’agricultura de precisió requereix informació acurada dels sòls, s’ha de considerar 

l’erosió hídrica, s’han de tenir en compte les actuacions sobre els sòls amb la tècnica 



del decapatge, s’han de fer els seguiments dels riscs de salinització dels sòls regats, 

vigilar amb els excés de purins (nitrogen) que poden ageure els conreus, etc... 

Factors que donen valor als sòls d’ús agrari: 

a) Aspectes físics: 

- Configuració geològica i topogràfica del terreny 

- Disponibilitat d’aigua 

- Propietats edafològiques 

- Climatologia 

- Altres 

b) Aspectes econòmics: 

- Productivitat 

- Connectivitat amb les xarxes de comunicació 

- Estructura parcel·lària, en especial les zones amb processos de 

           concentració parcel•lària. 

- Valor específic per la producció agrària de qualitat reconeguda o altres 

            valors. 

- Altres 

c) Aspectes mediambientals: 

- Valor territorial per donar continuïtat dels espais oberts i com transició 

            entre espais naturals protegits. 

- Valor paisatgístic. 

- Valor ecològic. 

- Altres 

 

Cal prioritzar els tipus de cultius. No cal dedicar terres a conreus d’agro 

combustibles. 

Agricultura variada. Si Catalunya no és del tot autosuficient, tampoc cal dedicar terres 

(i menys terres bones, de regadiu fins i tot) a conreus d’agro-combustibles. Cal un 

reequilibri en el consum (augmentar) en la ingesta de proteïna vegetal i rebaixar la 

ingesta de proteïna animal. 

La diversitat de comarques, de terres i de climes permet tenir una agricultura molt 

variada i diversificada i fins i tot de paisatges. És un patrimoni de tot el país que cal 

valorar i que dóna seguretat al conjunt del món rural. El reforç de les ajudes 

(subvencions?) als pagesos només té sentit per tal d’assegurar la continuïtat de 

l’agricultura en les zones difícils i menys rendibles. Tenen sentit les ajudes agro-

ambientals i les destinades a millorar la renda agrària. Si que cal la renda bàsica.  

No a les subvencions sense límit, no a les que van destinades a produccions que 

Europa ja n’és excedentària ni a afavorir els monocultius intensius que empobreixen la 



terra i la biodiversitat. I molt menys han d’anar a mans de no pagesos,  a mans de 

grans empreses que res tenen a veure amb l’ofici de pagès, ni amb el manteniment de 

l’estructura social del món rural ni l’equilibri territorial. 

 

És important tenir un bon i eficient Banc de Llavors 

Mantenir les varietats tradicionals de llavors. És molt important tenir una  gran 

diversitat genètica de llavors –comptant amb un bon i eficient Banc de llavors. 

Clarament se n’ha d’impedir la privatització, essent els propis pagesos –com ha sigut 

tradicional des de fa moltíssims anys- qui ho gestionin lliurement, comptant també 

amb el suport dels serveis tècnics i públics del departament d’agricultura de la 

República. A més a més són aquest tresor de llavors ben diversificat el que garanteix 

de tenir les varietats més idònies per cada contrada del territori. 

Mantenir les varietats tradicionals de llavors, millorant-les genèticament, es pot fer 

amb un cost raonable, implicant-hi la pagesia. 

Així podem recuperar varietats gairebé desaparegudes perfectament adaptades a uns 

territoris concrets i prioritzant el gust i les aromes per damunt d’altres consideracions, 

com pugui ser la resistència al transport. 

 

S’ha de debatre sobre els pesticides encara no autoritzats i l’ús, encara 

que regulat, d’adobs i productes fitosanitaris. 

Controls en l’ús d’adobs i productes fitosanitaris. L’ús d’adobs i productes fitosanitaris 

ja està regulat. Cal que es faci complir rigorosament a tothom sense excepció. És la 

garantia del respecte al medi ambient i a la salut del consumidor, que som tots, també 

els pagesos. Controlar els mercats amb inspeccions i, si cal, amb sancions. L’ús 

assenyat i regulat dels pesticides ha d’ajudar a evitar la mort de moltes abelles.  

Adobs i fertilitzants naturals i ecològics. Hem de procurar que els adobs i fertilitzants 

siguin naturals i ecològics. El compost és el fertilitzant ideal pels múltiples avantatges 

que presenta: és natural, ecològic, no cal dosificar-lo ja que no és un adob concentrat, 

aporta molt més que nutrients (enzims, hormones, microorganismes beneficiosos, 

etc.) i s’obté de l’aprofitament de les restes orgàniques. Els fertilitzants sintètics s’han 

d’utilitzar amb precaució a causa de l’alta concentració d’elements i compostos 

químics que presenten, l’acumulació dels quals al sòl pot provocar la seva 

contaminació. 

 



Debat sobre transgènics i obligar a etiquetar tots aquells aliments que en 

continguin 

Informació, transparència i etiquetatge. Dels invents conflictius, com és ara els 

transgènics, cal recollir i difondre tota la informació científica que hi hagi i difondre-la 

perquè es pugui decidir democràticament deixant de banda tòpics i mentides 

interessades. Començant per allò tan conegut de: amb els transgènics podríem treure 

la fam del món. Que complementa allò de : amb la producció ecològica tornaríem a 

passar gana. Mentre no s’hagi resolt políticament aquest conflicte, de moment i per 

llei s’hauria d’obligar a etiquetar tots aquells aliments que continguin transgènics. 

Senzillament per respectar el dret a decidir què vol menjar la ciutadania. Amb controls 

i inspeccions eficients que a la vegada impedeixin la manipulació de conceptes bàsics. 

Per exemple els “olis refinats”, deixant ben clar la diferència que hi ha amb “oli verge”. 

S’ha d’evitar la contaminació, no desitjada, de conreus per transgènics. No cal 

recórrer als transgènics per alimentar la població –especialment Europa- tenint en 

compte que es llencen un 50 % dels aliments. Cal recollir i difondre tota la informació 

científica que hi ha per a poder decidir amb coneixement de causa i de forma 

democràtica què és el que ens convé més. S’ha d’evitar que els transgènics siguin 

invasius i contaminin els conreus de l’entorn. 

 

Retorn cap a l’obtenció d’aliments naturals, avui en dia, dits, ecològics. 

En termes generals per promocionar la producció d’aliments naturals cal tenir en 

compte els següents aspectes principals: 

- GESTIÓ D’ECOSISTEMES, CONQUES HÌDRIQUES I AGROECOLOGIA. 

- MILLORAR LES PRÀCTIQUES AGRÍCOLES SOSTENIBLES DIRIGIDES  A MILLORAR 

LA FERTILITAT DEL SÒLS. 

- MAXIMITZAR LA BIODIVERSITAT. 

- MILLORAR L’EFICIÈNCIA DE L’ÚS DELS SÒLS I DE L’AIGUA. 

- AMPLIAR L’ESCALA DE L’AGROECOLOGIA PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS DEL 

DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE. 

 

Aliments naturals, ecològics. Explicar que l’alimentació sempre havia estat natural, 

ecològica, en diem avui. Al capdavall els insecticides, fungicides, desinfectants de sols o 

els adobs químics van arribar a casa nostra tot just fa 60 anys. I l’agricultura d’abans 

era prou productiva com per abastir les necessitats de la població. Una agricultura que 

garanteixi del tot la sostenibilitat i la seguretat alimentària ha de caminar 

necessàriament cap el model ecològic o bioquímic. Però aquest retorn cap a l’obtenció 

d’aliments naturals s’ha de fomentar des dels poders públics amb mesures de Política 



agrària que ho contemplin. I demostrar que podem alimentar tothom sense manipular 

les llavors, contaminar els aliments ni afectar el medi ambient. 

 

Nova política de regs. 

 

No és viable el creixement il·limitat de regadius. 

Especulació en les quotes de reg. Tenen sentit els regadius més recents com el 

Segarra-Garrigues o Algerri-Balaguer en unes zones en que la pagesia afectada pels 

plans de regadius, no té garantit el relleu generacional i que molts pagesos inclosos en 

aquests plans, la majoria, són d’edat avançada i no tenen cap familiar que segueixi 

l’ofici? Què es veuen obligats a fer? Doncs vendre la terra, en no poder pagar unes 

quotes que tot i les subvencions de les obres, són massa elevades. Però com que els 

veïns d’aquests pagesos en situació extrema es troben en la mateixa situació 

econòmica i familiar que ells, qui acaba comprant les terres dels nous regadius són 

inversors-especuladors, sovint del complex agroindustrial, que tenen les plusvàlues del 

treball dels pagesos. No té cap mena de sentit social invertir diner públic en nous 

regadius per què aquestes terres acabin a mans d’especuladors. 

Estudis concrets sobre la viabilitat del reg. No sempre els terrenys que 

tradicionalment s’han conreat en règim de secà s’adapten fàcilment al regadiu perquè 

la conversió sol dependre també d’altres factors diferents a la disponibilitat d’aigua, 

per exemple el clima local, la naturalesa del sòl, etc.  A més, també s’hauria de fer un 

estudi de mercat per saber si un terreny que genera productes de secà amb sortida 

comercial produiria aliments en règim de regadiu amb prou demanda i amb suficient 

qualitat. Després de fer els estudis indicats al paràgraf anterior amb resultat positiu 

per a la conversió de terrenys de secà a regadiu, caldria considerar el tema del reg.  

 

Els únics nous regs possibles son els de suport per degoteig 

Mantenir l’equilibri dels cabals ecològics dels rius. L’equilibri dels aqüífers en un 

règim mediterrani és fràgil i seguir pensant avui en un creixement il·limitat dels 

regadius no és viable. D’ara endavant els únics regs possibles seran els de suport, per 

degoteig i amb un consum raonable d’aigua. El nostre gran riu és l’Ebre i pensar que 

pot continuar, terra endins, l’extracció abocaria a trencar els cabals ecològics del riu i a 

salinitzar el Delta que també és una important terra de conreu. Fóra allò que en diem 

“despullar un Sant per vestir-ne un altre”. 



Calibrar els efectes d’un nou regadiu sobre la disponibilitat d’aigua a la zona. És molt 

important calibrar els efectes d’un nou regadiu sobre la disponibilitat d’aigua a la zona, 

tant sobre els cursos d’aigua superficial com dels aqüífers, o si es disposa d’un 

embassament proper amb capacitat de subministrar aigua de reg suficient.  Cal 

analitzar quin sistema de reg s’utilitza a les explotacions de conreu en règim de 

regadiu. Probablement si totes les instal·lacions actuals disposessin del sistema gota a 

gota amb la dotació actual seria suficient per abastir tots els conreus. Potser sobraria 

aigua i tot. 

Regs de suport. Les noves zones de regadius han de ser, sobretot, de regs de suport en 

els conreus tradicionals ja existents en moltes comarques. L’equilibri dels aqüífers és 

molt dèbil i hem de mesurar molt bé com i amb què hem d’invertir.  

 

S’han d’aplicar millors i més eficients tècniques de reg. 

Nous models de reg. Segueix essent un objectiu prioritari la racionalització de tots els 

sistemes de reg amb models eficients que garanteixin molt bé l’aprofitament de 

l’aigua. 

S’han d’aplicar les millors tècniques de reg, els sitemes més eficients i moderns de 

gestió i control i el bon coneixement de les necessitats hídriques de cada conreu. 

 

L’ACA ha de millorar el seu funcionament en relació a la pagesia 

Eficaç gestió de l’ACA. L’ACA és una eina important per la gestió de l’aigua al servei de 

tothom com ha de ser un bé públic, i per garantir-ne una bona distribució i consum (de 

boca, agrícola i industrial). Té la responsabilitat del control de rius, rials, torrents i 

rieres; aquests darrers –junt amb els camins- tradicionalment i durant molts anys en 

molts llocs ho havien fet els pagesos. La precària situació d’aquests rials i la seva 

deixadesa actual, sumat a la poca o mala entesa i de relació amb els pagesos–

majoritàriament parlant-, demostra que això no funciona bé i cal fer un canvi a fons i 

redreçar aquesta situació que ens perjudica a tots. Garantir els cabals d’aigua per als 

nous i els vells regadius no són criteris que depenguin de l’ACA, sinó que són 

estrictament criteris polítics.  

  

 

 

 



Mesures per millorar els problemes de la ramaderia 

Cal estimular la implantació de la ramaderia extensiva a l’alta muntanya 

Cal estimular la implantació de la ramaderia extensiva  especialment a l’alta 

muntanya, al Pirineu. A més a més és una activitat positiva pels boscos, ja que la 

pastura dels animals els deixa en òptimes condicions de neteja i per tant de protecció. 

Fomentar-la és un bon puntal per l’equilibri de la població en els llocs pocs poblats. 

 

Cal incentivar l’agricultura i la ramaderia sostenible, ecològica o 

biodinàmica 

Una agricultura i ramaderia sostenibles només serà possible si és ecològica o 

biodinàmica. Però en el cas de la ramaderia no n’hi ha prou: cal replantejar-se un 

model productiu que a part de la intensificació i concentració està integrat: l’aviram, el 

porc i el vedell. En els dos primers sectors la integració és gairebé total. I a part de la 

qüestió social d’uns ramaders que legalment, amb contracte o sense, figuren com a 

autònoms, amb tot el que comporta de subordinació i d’haver d’assumir com a “seus” 

els crèdits i les despeses d’explotació. A més de les dejeccions ramaderes que, a la 

pràctica ha de resoldre ell. La integració determina la concentració de les granges, 

cada cop més grans en uns territoris ben determinats perquè la prioritat és la distància 

entre la fàbrica de pinsos, l’escorxador i les granges. La resta dels aspectes negatius 

d’aquest model i les seves conseqüències, en la contaminació, per exemple, és del tot 

secundari. 

 

Cal disposar d’un bon Banc de gens de bestiar 

Banc de gens de bestiar com a servei públic. És bo i positiu que existeixin. Com en el 

cas dels bancs de llavors, la qüestió és qui ho controla i al servei de quins interessos. 

Només ho podem entendre com un servei i un instrument al servei dels professionals 

agro-ramaders i, per tant, un servei públic. 

 

Per millorar les dejeccions per purins, cal regular les concentracions de 

granges 

Ramaderia integral. Una reestructuració o reconversió de les granges sobretot en el 

sector porcí hauria de contemplar que escampar les granges pel territori resoldria el 

problema de la gran concentració de les dejeccions, sobretot en el porcí. La ramaderia 

industrial intensiva està pràcticament integrada i de ramaders independents en 



queden ben pocs. Va començar amb l’aviram, fa 60 anys, continuà amb el porcí i 

després amb el vedell d’engreix. La integració ha fomentat la concentració ramadera 

en uns territoris, a prop de les fàbriques de pinso i també dels escorxadors. Això ha 

creat el problema de les dejeccions ramaderes i la dificultat de la seva eliminació per 

manca de terra a prop de les grans concentracions de granges. En el conjunt de les 

terres de conreus de Catalunya existeix un dèficit important de matèria orgànica. El 

problema és el cost del transport a llarga distància. 

 

Fer un veritable Pla sobre Dejeccions Ramaderes 

Solucions tècniques n’hi ha, moltes ja s’han experimentat i per tant no partim de zero. 

Com que caldran fortes inversions, caldrà dissenyar també un veritable Pla que 

eradiqui el problema i el seu finançament. Com que en la República no hi haurà espai 

pels negocis corruptes, caldrà que aquest Pla sigui transparent en la seva elaboració 

però sobretot en la seva aplicació. No fos cas que un cop més la descontaminació es 

convertís en un negoci pagat amb diner públic. 

Tractament. El problema actual de les dejeccions ramaderes és el seu tractament, ja 

que el sistema adoptat per molts agricultors, consistent en utilitzar-les com a adob als 

camps de conreu, presenta alguns problemes, com la contaminació del sòl i dels 

aqüífers per excés de nitrats.  

La solució podria passa per sotmetre les dejeccions a tractaments per reduir la càrrega 

contaminant. Per exemple, portar-les a estacions depuradores o a plantes de 

compostatge. 

 

En lloc de qui contamina paga, especialment en les dejeccions per purins, 

hauria de ser, paga qui acaba traient el benefici de l’explotació 

Paga qui acaba traient el benefici de l’explotació. D’altra banda hi ha comarques on la 

contaminació dels aqüífers ha arribat al límit. Amb el model de producció industrial a 

mans dels integradors el problema no té solució, almenys mentre que qui contamini no 

pagui i molt ens temem que quan toqui pagar –un dia potser per imperatiu de la UE- li 

tocarà rebre al pagès. És evident que avui la solució del problema no el podem 

carregar tan sols a l’esquena del ramader, que d’una banda no fóra just i de l’altra no 

ho pot assumir econòmicament. Per tant allò de que “qui contamina paga”caldria 

substituir-lo per: qui n’acaba traient el benefici d’aquest model productiu, que pagui. 

 



Cal convertir els purins en un subproducte de matèria orgànica de poc 

pes per fertilitzar la terra on es necessiti 

Tractament i conversió en fertilitzant. Ara, a l’hora de prioritzar sistemes eficients 

caldrà tenir en compte que l’objectiu principal dels subproductes  que surtin dels 

residus ramaders és la seva aplicació com a adobs per a unes terres, les de Catalunya,  

que són deficitàries. 

No fa massa anys que la ramaderia era, només, un complement de la producció 

agrària. Amb l’entrada de la ramaderia intensiva on no hi  havia problemes n’han 

sorgit. Les dejeccions ramaderes són un problema greu i en molts casos mal resoltes. 

En lloc d’eliminar els purins (escampant-los pels camps, bona pràctica si es té l’equilibri 

i la terra suficient) cal tractar-los i convertir-los en un sub-producte (matèria orgànica 

de poc pes i fàcil transport) que en moltes comarques és necessari incorporar-lo per 

fer la terra més fèrtil. La situació actual de dependre de grans integracions en la 

majoria de sectors ramaders fa molt difícil resoldre el problema, i més si el que 

contamina no paga. 
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