
Des de baix

CONREU DE TRANSGÈNICS A CATALUNYA

a) Quina és la posició del seu partit respecte el conreu dels transgènics a Catalunya?

Des de Baix rebutja aquesta tecnologia aplicada al camp: perquè està i estarà en mans de les 
multinacionals de l'alimentació -principalment la perversa Monsanto-; perquè perjudica als models 
d'agricultura sostenible -tant econòmicament com per la contaminació ambiental que genera-; 
perquè la UE defensa els interessos de les corporacions en front dels interessos de la ciutadania. 

b) En particular, quina és la posició del seu partit respecte el fet que no sigui possible el conreu de 
blat de moro ecològic i que aquest s’hagi d’importar tot d’Itàlia i altres països europeus on no es 
conreen transgènics? (1) 

Prohibint la llavor transgènica resoldrem aquest problema.

c) Quina seria la posició del seu partit, després dels canvis normatius previstos a Europa, respecte 
una proposta de llei per declarar Catalunya lliure de transgènics? (2)

Defensem que Catalunya sigui lliure de transgènics, contribuirem a mobilitzar-nos en favor 
d’aquesta proposta i si tinguéssim representació parlamentària presentaríem una proposta perquè 
Catalunya fos lliure de transgènics. És un escàndol que el Parlament rebutgés en el seu moment la 
proposta recollida per la ILP promoguda per Som lo que Sembrem.

d) Quina és la posició del seu partit respecte que a Catalunya es pogués conrear el NK603, panís 
transgènic de Monsanto tolerant al glifosat, que la CE té intenció d’autoritzar en els pròxims mesos? 
(3) 

Ens hi oposem totalment. Seria una catàstrofe, perquè si bé ara només es planta panís transgènic a 
les províncies de Lleida i Girona, aquest Ogm provocaria que la major part de Catalunya podria 
estar sembrada d'aquesta llavor a la que ens hi oposem.

…………………………………………………………………………………………

*******************************************

ETIQUETATGE REFERENT ALS TRANSGÈNICS

a) Quina és la posició del seu partit respecte el “control “ per part de la Generalitat de l’etiquetatge 
dels productes alimentaris en que només es recull una mostra de 50 productes, dels milers que hi ha 
a les botigues? (4)

Caldria augmentar aquest control, que és molt insuficient i insatisfactori, i sobretot fer un control 
també mitjançant la traçabilitat burocràtica i no només per anàlisi de laboratori -és més econòmic, 
però perplexament no s'està realitzant-.

b ) Quina és la posició del seu partit respecte d’un etiquetatge dels derivats animals, que faci 
possible que els consumidors catalans puguin optar a consumir carn, llet i ous d’animals que no 
s’hagin alimentat amb soja transgènica que té alts continguts de residus del tòxic herbicida glifosat? 
(5)

Tenint en compte que Som Lo Que Sembrem ho reivindicava en la seva proposta de llei, la 
considerem una opció que caldria aplicar. Idealment s'hauria de prohibir la introducció dels pinsos 
transgènics via importació. L'etiquetatge, no obstant continuaria servint per a productes produïts 



fora de Catalunya.

**********************************************************

EFECTES DELS OMG SOBRE LA SALUT

1) Està el seu partit d’acord amb el dictamen de l’ACSA? quina és la seva posició actualment sobre 
aquests estudis i quines conseqüències d’acció política en deriva? (6)

El dictamen no és del tot neutral, tot i reconèixer aquestes necessitats té una visió tecnooptimista 
d'aquesta tecnologia. Aquesta visió es basa en un paradigma científic productivista i caldria que la 
ciència canviés de paradigma cap a un de sostenibilitat que faria canviar la manera d'avaluar aquesta 
tecnologia de manera tant positiva. Pel que fa als estudis que demana l'ACSA i els que cita que 
plantegen dubtes sobre la bioseguretat d'aquests productes, ens donen més arguments al nostre 
posicionament contrari a la introducció d'aquesta tecnologia als nostres plats.

*********************************************

RELACIÓ ENTRE SALUT, ALIMENTACIÓ I ENTORN

1) Té previst invertir en estudis científics rigorosos sobre la contaminació interna dels catalans, 
lligada als diferents contaminants d’origen tecnològic, industrial i agrícola del nostre entorn? I 
quines mesures preventives planteja el seu partit per controlar que velles i noves substàncies 
contaminats no s’escampin a l’entorn, ni s’introdueixin al nostres organismes a través d’aire, aigua i 
aliments? (7)

No hem concretat encara les prioritats d'investigació. La Generalitat té competència en investigació 
i per tant podríem donar recursos per a aquestes recerques. El moviment ecologista català reivindica 
des de fa temps una producció neta (que no contamini, que generi productes que no tinguin la 
obsolescència planificada, que els residus siguin 100 reciclables). Això seria aplicable a la indústria 
i a l'agricultura. La contaminació continuaria generant-se en altres activitats antropogèniques com 
ara les combustions de les calderes, els fums dels cotxes, les drogues, els medicaments,... 

*******************************************************************

CONSERVACIÓ DEL SÒL

1) Quina és la posició del seu partit respecte la conservació dels sòls mitjançant el reciclatge de les 
restes de collita pel seu compostatge i utilització en el manteniment, o recuperació dels sòls , enlloc 
de cremar-les per produir energia? (8)

Creiem que una agricultura sostenible i la promoció de l’agroecologia, que és la nostra reivindicació 
en aquest àmbit, suposarà gestionar els sols de manera que eviti la seva erosió. Defensem la 
sobirania alimentaria i un canvi de paradigma en la producció, consum i distribució d’aliments.

2) Quina és la posició del seu partit respecte la protecció del sòl davant la urbanització i construcció 
d’infraestructures? (9) 

Per a protegir l'agricultura apostem per bancs de terres i polítiques que afavoreixin la renovació 
generacional de la pagesia i permetin tenir un món rural viu. Defensem el territori i ens oposem a 



les grans infraestructures que el destrueixen al servei d’un model de “desenvolupament” fallit i al 
servei dels interessos empresarials.

(3) Quines propostes té el seu partit per la conservació dels murs de pedra seca que protegeixen els 
sòls a una gran part de Catalunya?

*******************************************************************

AGRICULTURA ECOLÒGICA, I DESENVOLUPAMENT RURAL (10)

1) Quina és la posició del seu partit respecte l’impuls que s’ha de donar a l’agricultura ecològica per 
part de l’administració? 

Com que és una de les nostres reivindicacions, creiem que l'administració ha de facilitar aquesta 
mena d'agricultura sostenible. Ens oposem a l’agronegoci, a la PAC, i defensem la sobirania 
alimentaria i un canvi de paradigma en la producció, consum i distribució d’aliments.

2) Quina importància adjudica el seu partit a les característiques de l’agricultura ecològica com

- protecció i foment de la biodiversitat . Afavoreix l’existència dels pol.linitzadors, que són 
essencials per la reproducció de les plantes i per tant per la vida d’animals i humans

- no fa ús de productes químics de síntesi i per tant no contamina els aliments ni els recursos 
naturals

- segueix pràctiques de conservació dels recursos, com sòls i aigua, i de l’energia

L'agricultura sostenible, ja es digui ecològica com altres possibles models aplicables forma part de 
la nostra reivindicació i és la nostra prioritat. Cal canviar de paradigma i passar de l’actual model 
centrat en l’agronegoci al paradigma de la sobirania alimentaria. Hi ha molts estudis internacionals 
que demostren que, contràriament a la propaganda interessada de les multinacionals alimentàries, 
l’agroecologia pot alimentar al conjunt de la població mundial. 

3) Quina és la posició del seu partit respecte el suport per part de l’administració de microempreses 
d’artesania alimentària ecològica al territori, facilitant el marc normatiu per l’expansió d’aquestes?

Defensem la promulgació d’una Llei de transformació artesana que doni suport  i s’ajusti a les 
necessitats de les microempreses d’artesania alimentaria i permeti el seu desenvolupament.

4) Quina és la posició del seu partit respecte de l’ensenyament de l’agricultura ecològica a les 
escoles d’agrònoms de Catalunya?

Un dels suports de l'administració per a aquest canvi de model agrícola passa per la formació de la 
pagesia i, per tant, l’ensenyament de l’agricultura ecològica és un aspecte vital.

*********************************************************************

LLAVORS TRADICIONALS

1) Quina és la posició del seu partit respecte la implementació a Catalunya de la Ley de Semillas del 
2006 i de l’obertura d’un registre de varietats de conservació que faciliti la venda, i ús de les 



varietats tradicionals per part dels pagesos?

Donem suport a tots aquells mecanismes que permetin la conservació de les varietats locals, avui 
greument amenaçades per les polítiques neoliberals de privatització de la vida i de mercantilització 
de l’agricultura i l’alimentació.

2) Quina és la posició del seu partit respecte un model agrícola que impulsés les varietats 
tradicionals, la multiplicació i millora d’aquestes per petites empreses del país amb la col·laboració 
de les institucions científiques públiques, i l’adaptació d’aquestes varietats per part dels pagesos al 
seu sòl i clima local? 

És fonamental donar suport a les varietats tradicionals de llavors. Aquestes formen part del nostre 
saber popular i cal preservar-lo davant dels intents de patentar la vida per part de grans 
multinacionals amb el beneplàcit de governs i institucions internacionals. Des d’aquest punt de vista 
estem d’acord i potenciarem tot allò que signifiqui garantir la continuïtat de les llavors tradicionals, 
així com l’adaptació d’aquestes varietats per part dels pagesos al seu sòl i clima local.

3) Quina és la opinió del seu partit respecte els múltiples beneficis que es derivarien de l’ús i 
coneixement de les llavors tradicionals com 

- dieta de la població molt més diversa amb els beneficis nutricionals i per la salut que comporta

- agricultura més diversificada i amb més resistència a plagues (una vegada les llavors estan ben 
adaptadas )

- cultura que permeti establir lligams entre el món rural i l’urbà i afavorir un comerç de proximitat 
dels productes agrícoles, en generar interès pels productes alimentaris locals i la cuina als diferents 
llocs del territori.

- llavors en mans dels pagesos, i especialment adients per l’agricultura ecològica

- sinèrgies de la biodiversitat conreada amb la diversitat silvestre, paisatgística i la cultural

- els crucials beneficis d’aquesta biodiversitat múltiple pels insectes pol.linitzadors i altres serveis 
dels ecosistemes

Totalment d’acord en potenciar tots aquests elements. Aquesta és la única manera de garantir 
l’agrodiversitat, un món rural viu la sobirania alimentària dels pobles.

******************************************************

POLÍTIQUES EUROPEES EN RELACIÓ ALS TRANSGÈNICS, LA SALUT 
L’AGRICULTURA

1) Quina serà la posició del seu partit quan es discuteixin, en el si de la Unió Europea, les polítiques 
d’autorització de noves tecnologies en alimentació i agricultura/ramaderia, com

- la introducció de noves plantes transgèniques

- la introducció d’animals transgènics, com el salmó transgènic AquAdvantage (12)

- la introducció de cries d’animals clonats per consum (13)

- la introducció d’animals clonats per consum, i dels seus derivats

- La nanotecnologia en productes alimentaris, i altres (13bis)

Ens oposem a la introducció d'aliments transgènics tant sigui vegetal com animal pels motius 
exposats en el primer apartat del qüestionari. Algunes aplicacions de la nanotecnologia s'han 



mostrat perjudicials pel medi ambient i per tant en seriem contràries.

2) Considera el seu partit que l’alimentació és un lloc adient per introduir aquest tipus de 
tecnologies, i que són necessàries i beneficioses pels ciutadans? 

En general aquestes tecnologies beneficien a les empreses que les desenvolupen, i una part de la 
ciutadania en resulta perjudicada; per tant en tenim una opinió clarament desfavorable. Es 
desenvolupen per satisfer el benefici privat, no el bé comú.

3) Considera el seu partit un progrés desitjable, conrear plantes transgèniques com a fàbriques de 
molècules per la indústria química o farmacèutica? Veu el seu partit riscos a aquests usos? Li 
sembla un bon desenvolupament que les terres passin de mans dels pagesos per produir aliments a 
mans de societats mercantils per produir productes alimentaris, i també productes químics i 
farmacèutics? (14) 

El problema d'aquestes aplicacions de les plantes transgèniques és la contenció. Com que la sembra 
en el camp està descontrolant aquesta contenció la posició de Des de Baix en seria contraria. Les 
terres han d’estar a mans dels i les pageses no de societats mercantils ni grans empreses.  

3) Donaria suport el seu partit a la política actual del govern espanyol actual de presentar informes 
favorables a l’EFSA (Agència de Seguretat Alimentària Europea) en relació a les afectacions 
mediambientals de les plantes transgèniques, facilitant així el seu procés d’autorització? Dóna els 
seu partit fiabilitat a aquests informes espanyols? (15)

Els informes que enviaríem a Europa (ja sigui directament o a través del govern espanyol) serien 
per afavorir la nostra reivindicació d'una Catalunya lliure de Transgènics. No es tracta de tergiversar 
la ciència, però tampoc de fer veure que la ciència és neutre. Ja hem comentat a la resposta a la 
pregunta sobre la salut que cal replantejar el paradigma on es fonamenta la tecnociència que veu 
amb bons ulls la implantació d'aquesta tecnologia. Sovint, darrera els informes oficials el què s’hi 
amaga són els interessos de poderoses empreses privades del sector.

4) Dóna suport el seu partit a l’actual protocol per l’aprovació de nous transgènics, que inclou la 
confidencialitat d’estudis d’alimentació de només 30 dies amb animals de laboratori (i que per tant 
no han estat publicats en revistes científiques) i duts a terme per les mateixes multinacionals?

Qualsevol estudi de bioseguretat està pensat en la introducció d'aquesta tecnologia que rebutgem. 
Fins a quin punt hauríem d'estar d'acord amb estudis més exigents que evitarien la introducció 
d'aquesta tecnologia? estem en contra de la confidencialitat d'aquests estudis i que s'impedeixin 
estudis de bioseguretat en centres d'investigació independents.

5) Quina és la posició dels seu partit respecte quina ha de ser la PAC que començarà al 2013? En 
especial, ens interessa la posició del seu partit respecte la P- Quina ha de ser la importància dels 
ajuts pels productors i artesans lligats al territori que contribueixen al desenvolupament rural a les 
seves comarques,

- i quina ha de ser la rellevància dels ajuts lligats a serveis ambientals vers les subvencions que 
afavoreixen la productivitat de les explotacions (sense comptar les externalitzacions mediambientals 
i de salut) i l’enfortiment d’una indústria agroalimentària en poques mans. En poques paraules, 
volem saber si el seu partit defensa una política agrària esquizofrènica on s’impulsen al mateix 
temps polítiques contradictòries –on una empitjora allò que l’altra vol esmenar-, o defensarà una 
política agrària clara per aquest país, i quina serà aquesta. AC i de qualsevol altra mena de 
subvenció en els aspectes següents: 

- Quina ha de ser la importància dels ajuts pels productors i artesans lligats al territori que 
contribueixen al desenvolupament rural a les seves comarques,

- i quina ha de ser la rellevància dels ajuts lligats a serveis ambientals vers les subvencions que 
afavoreixen la productivitat de les explotacions (sense comptar les externalitzacions mediambientals 
i de salut) i l’enfortiment d’una indústria agroalimentària en poques mans. En poques paraules, 



volem saber si el seu partit defensa una política agrària esquizofrènica on s’impulsen al mateix 
temps polítiques contradictòries –on una empitjora allò que l’altra vol esmenar-, o defensarà una 
política agrària clara per aquest país, i quina serà aquesta. 

La PAC s'ha d'abolir per a fer una política agrària Comuna que afavoreixi la vida al camp i que 
garanteixi l'abastiment de la societat amb una producció sostenible. La política agrícola comuna 
europea s'hauria d'assemblar més a com era als seus inicis però amb una vessant més sostenibilista 
tal com correspon als nous temps. El paradigma de la sobirania alimentaria, que defensa la La Via 
Camperola a escala mundial, hauria de ser el paradigma que guii la política de la UE en matèria 
agraria.

***********************************************************************

TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

1) Planeja el seu partit actuar amb transparència i informarà a la ciutadania de les negociacions que 
es puguin dur a terme a Europa i a altres organismes internacionals en relació a alimentació i 
agricultura, i informarà de les posicions defensades pel seu partit en aquestes negociacions?

No només desitgem transparència en les activitats dels governants, sinó mecanismes per evitar el 
lobisme sobre la política que fa que els interessos privats prevalguin sobre els interessos públic i el 
bé comú.

Des de baix té el compromís d’informar en permanència de la nostra activitats posterior al dia de les 
eleccions i d’estar en contacte permanent amb els moviments socials.

2) Defensarà el seu partit processos de participació democràtica abans de prendre decisions sobre la 
introducció en l’alimentació de noves tecnologies que bona part de la ciutadania considerem 
innecessàries i sovint perjudicials, com les plantes i animals transgènics, els animals clonats i la 
nanotecnologia? (16)

Ja sabem que la ciutadania està en contra de la introducció d'aquestes tecnologies a l'alimentació. 
Som conscients també que hi ha una mediatització important que fa que la opinió pública estigui 
parcialment enganyada i en aquest sentit volem que els debats públics siguin més equilibrats. Per a 
altres “novetats” creiem en la democràcia directa com a mecanisme de participació; combatent però 
biaixos de la opinió mitjançant publicitat abusiva.

***********************************************

SISTEMA ALIMENTARI AGROINDUSTRIAL vs LOCAL I SOSTENIBLE

1) Quina és la posició del seu partit respecte les conseqüències negatives de l’agricultura i la 
ramaderia industrial ? (17)

La ramaderia industrial és responsable d'una bona part de la contaminació ambiental provocada pel 
sistema alimentari -des de la desforestació que provoca la necessitat d'ampliar la frontera agrícola 
per als seus pinsos, fins a la contaminació de nitrats dels aqüífers-. Resoldre aquests desgavells no 
és fàcil i necessita un fort consens. La opció més radical és reduir dràsticament el consum de carn i 
reconvertir les granges ramaderes fins a sistemes que s'auto-abasteixen del seu propi pinso. Pel que 
fa a l'agricultura industrial, és un model contrari a les propostes d'agricultura sostenible i per tant no 
és el que nosaltres desitgem.

De nou, el paradigma de la sobirania alimentaria és el que defensem, front a l’actual model 
d’agronegoci.



2) Quina és la posició del seu partit respecte la directiva europea 2003/30/UE que planteja uns 
objectius d’agrocombustibles del 5.75% pel 2010 i del 10% pel 2020, tot i la seva ineficiència 
energètica i ambiental, i les conseqüències per la seguretat alimentària? (18)

Ens sembla una vergonya que aquesta directiva encara no s'hagi abolit. El silenci dels mitjans de 
comunicació de masses amb la connivència dels interessos dels governants facilita aquesta situació. 
Cal doncs treballar-hi intensament per a resoldre aquesta barbaritat.

3) Quina és la posició del seu partit respecte l’agricultura que es fa a Sudamérica per alimentar als 
animals europeus i d’altres països, i si considera que és un model sostenible i sa, que contribueix a 
la seguretat alimentaria al món i als Objectius (insuficients) del Mileni, i al que s’ha de donar suport 
i n’hem de compartir responsabilitat? (19)

El comerç amb altres països s'ha de replantejar des de una actitud de superioritat i desavantatges 
comparatius cap a una eina per a facilitar l'emancipació econòmica de la perifèria econòmica 
d'Europa i els altres grans poders econòmics. Un cop arribats a aquest punt, el comerç internacional 
ha de tenir l'objectiu de reduir-se en percentatge respecte a l'economia local. Defensem un 
intercanvi comercial internacional just i sostenible i no l’actual model de “lluire-comerç” al servei 
de les grans multinacionals.

Ens oposem a l’actual model de globalització econòmica i demanem l’abolició de l’Organització 
Mundial del Comerç (OMC), del Banc Mundial (BM) i del Fons Monetari Internacional (FMI).

Els objectius del Mil.leni ens semblen molt insuficients i, a més a més, és bastant evident que no es 
compliran.

4) Quina és la posició del seu partit respecte la possibilitat d’impulsar una ramaderia ecològica als 
Parcs Naturals, muntanyes i altres indrets de Catalunya on sorgeixin iniciatives en aquest sentit? 
(20)

Si hi cap la ramaderia ecològica als espais naturals de Catalunya, és aquest model el que ha de ser-
hi i no d'altres més intensius. 

5) Quina és la posició del seu partit respecte a promocionar models alimentaris basats en un més 
gran consum de llegums i menor de carn, provinent aquesta d’una ramaderia ecològica i local?

Sóm clarament favorables a aquesta proposta (veure resposta a la pregunta 1 d'aquest apartat).

6) Quina és la posició del seu partit respecte la relació entre el sistema agroalimentari mundial 
actual, l’emissió de gasos d’efecte hivernacle i per tant el canvi climàtic? (21)

El sistema agroalimentari actual és una dels principals causants del canvi climàtic i, per tant, 
qualsevol política que vulgui revertir el canvi climàtic ha de tenir com a objetiu la transformació 
radical de l’actual sistema agroalimentari, al servei de les multinacionals del sector i no dels 
interessos de la població mundial. Un model basat en la sobirania alimentaria i l’agroecologia, com 
diu La Via Camperola, pot servir per “refredar el planeta”.

A banda de la ramaderia industrial, altres factors importants d'emissions del sistema alimentari són 
un ús del sòl que genera emissions d'òxids de nitrogen i metà, els fertilitzants químics, el transport 
de les mercaderies i l'embalatge excessiu associat a la cultura del supermercadisme. Tots ells són 
minimitzables per la introducció d'un model agroecològic en l'alimentació. Semblantment a la 
resposta a la pregunta 1 d'aquest apartat, cal sobretot que aquest canvi de model es faci 
col·lectivament basat en la consciència de totes i que la política el que ha de fer és no posar pals a 
les rodes a aquest canvi cultural.

*************************************************************

CRISI, ATUR, I MODEL AGRÍCOLA I DE TERRITORI 



1) Quines accions té pensat el seu partit per generar llocs de treball vinculats a l’agricultura i la 
ramaderia, i a la transformació alimentària artesana al territori? O és de l’opinió el seu partit de 
continuar promovent la disminució de la població activa catalana en agricultura i ramaderia? 

Un model agroecològic és intensiu en ma d'obra i és una de les nostres apostes. L'augment del cost 
provocat per aquest augment de ma d'obra es veu compensat per la reducció de costos dels insums 
-perquè una agricultura sostenible en fa servir menys- i els intermediaris -es faciliten els circuits 
curts de comercialització-. Defensem un món rural viu i la potenciació del medi rural, la pagesia i la 
producció artesana. Això genera llocs de treball i equilibri territorial. La transformació de l’actual 
model agrícola i ramader cap a un model basat en l’agroecologia i la producció ecològica crearia, 
sense dubte, llocs de treball.

2) Quines accions té pensades per afavorir la producció de productes agroecològics, donat que per 
una banda és un dels pocs sectors que presenten més demanda que oferta i no ha estat afectat per la 
crisi especulativa i financera, i per altra va lligat a un model alimentari que té cura de la salut i 
contribueix al gust pel menjar sa, de temporada, i amb excel·lents propietats organolèptiques? (22)

Ja hem comentat a altres respostes que creiem que aquest model ha de recolzar-se. Anotem algunes 
de les mesures: reconeixement per part de l'administració de les cooperatives de consum i de la seva 
idiosincràsia: reduir els impostos a aquesta manera de consumir per a facilitar que aquestes 
s'integrin a l'economia. ...

3) Quines accions té el seu partit pensades per ajudar als joves a accedir a terres, i a fundar 
cooperatives basades en una economia sostenible ? Què en pensa sobre crear bancs de terres 
agràries? (23)

La creació de bancs de terres ens sembla una demanda bàsica i una qüestió estratègica. Ha de ser 
una prioritat immediata. El sòl agrícola no ha de ser objecte d'especulació, i la compra d'aquest ha 
d'estar lligada a la continuïtat de l'activitat al camp. Seguint amb les propostes de bolcar la societat 
cap a un model agroecològic, cal mirar com es facilita l'accés al camp.

4) Que n’opina de l’especulació financera a nivell mundial amb els aliments ? (24)

El menjar no ha de ser considerat una mercaderia. És un escàndol que fa pocs dies la ciutat de Reus 
acollís, el 28 i 29 d’octubre, la 50a edició de la Borsa del Comerç Europea, l’esdeveniment anual 
que reuneix milers de multinacionals de la indústria agroalimentària i brokers que es dediquen a 
negociar transaccions milionàries de cereals!

L’especulació amb els aliments beneficia a les grans empreses del sector. Entre els anys 2007 i 
2008, quan la crisi alimentària mundial estava en el seu màxim apogeu, els ingressos de les 
principals empreses comercialitzadores de cereals van augmentar considerablement: Cargill un 
86%, el primer trimestre del 2008; Bunge un 77%, l’últim trimestre del 2007; i ADM un 67%, el 
2007. Per tant, hi ha qui sap beneficiar-se de la fam. 

5) Que n’opina dels marges comercials entre els productes en origen i destí a Catalunya (un dels 
més grans d’Europa) i si té propostes per reduir-lo?

La gran distribució comercial és responsable de l’existència d’aquests grans marges entre destí i 
origen. Ens oposem totalment al model de la distribució comercial i defensem un model centrat en 
el comerç de proximitat, la supressió d’intermediaris, el contacte directe entre productor i 
consumidor sempre que es pugui.

6) Quines accions té pensades el seu partit per afavorir l’abastiment de la població en productes 
locals i regionals generats de la manera més sostenible possible (agricultura ecològica)?

Cal potenciar els circuits curts de comercialització: venda directa en finca, parades de productors en 



els mercats locals,  donar suport als grups i cooperatives de consum agroecològic, etc. En definitiva, 
establir canals de comercialització directa entre productors i consumidors, evitant intermediaris i 
afavorint un comerç local, de proximitat, basat en la confiança i generant mecanismes de solidaritat 
entre el camp i la ciutat.

7) Quines reflexions fa el seu partit de les conseqüències nefastes de l’ excessiva liberalització dels 
mercats agroalimentaris al món durant les passades tres dècades, i quines iniciatives planteja per 
superar aquesta situació? 

Ens oposem totalment a l’actual model de globalització econòmica i demanem l’abolició de 
l’Organització Mundial del Comerç (OMC), del Banc Mundial (BM) i del Fons Monetari 
Internacional (FMI). Recolzem les protestes dels moviments antiglobalització i la necessitat d’un 
canvi dràstic de model econòmic. Sóm anticapitalistes i no creiem en l’actual model que només 
serveix per empènyer la humanitat cap a la catàstrofe ambiental i social.

8) Aquestes últimes dècades hi ha hagut una selecció en universitats, centres d’investigació i 
posicions polítiques de professionals que promovien l’aplicació de les teories del pensament únic, 
mentre que els crítics quedaven arraconats (25). 

Té el seu partit algun plantejament per evitar que aquests tipus de situacions es perpetuïn i que els 
mateixos paradigmes teòrics que ens han portat a aquesta crisi es continuïn defensant a les 
institucions públiques, i regint els destins econòmics del nostre país i d’Europa?

És essencial defensar un model d’Universitat i d’investigació independent dels interessos privats 
empresarials. Ens oposem a les mesures de privatització directa i indirecta de l’ensenyament i la 
investigació que hi ha darrera del Pla Bolonya, que suposen l’entrada de finançament privat a les 
universitats. És evident que la dependència respecte el finançament privat condiciona el què 
s’investiga i s’ensenya a la universitat.

Cal fomentar investigadors i científic amb esperit crític, independents respecte al poder privat, i 
compromesos amb els interessos col.lectius.

9) Quines polítiques farà el seu partit per encarar les conseqüències d’un probable punt màxim en la 
producció i exportació de petroli amb el conseqüent augment de preu en els propers anys? (26)

Des de una postura internacionalista, el que cal evitar és que la gestió dels recursos limitats es faci 
en detriment d'una bona part de la població humana amb polítiques feixistes basades en la exclusió 
econòmica. Cal un repartiment equitatiu de les rendes a nivell mundial, fet de manera progressiva, 
però ferma, per evitar un efecte contrari al desitjat. 

Cal avançar cap a un altre paradigma basat en les energies renovables i posar fi a l’era del petroli.

La defensa d’un altre paradigma energètic va estratament lligat a la defensa d’un altre model 
econòmic i social. Anticapitalisme i defensa del mediambient són dues qüestions relacionades.

10) Quines seran els principis o línies mestres del seu govern en política econòmica? Continuar amb 
les reduccions de despeses en els serveis públics, per poder pagar els interessos del deute públic en 
què s’ha hagut d’incórrer per aprovisionar diners suficients pels bancs i caixes que puguin fer 
fallida, o té propostes alternatives? Quines són aquestes? 

Planteja el seu partit alternatives a l’economia virtual de casino i bombolles, i veu possibilitats de 
tornar a una economia real, que generi llocs de treball estables al país, i eviti al mateix temps 
continuar enfonsant-nos en una crisi ecològica, energètica i econòmica que sacsegi durament a les 
properes generacions? 

Rebutgem la política dels governs de la Unió Europea i del G20, els plans d’ajust i els rescats amb 
diners públics de la banca. Defensem l’expropiació del sistema bancari i la creació d’una banca pú-



blica que tingui com a finalitat satisfer les necessitats bàsiques de la població. No a la reforma labo-
ral i als intents de precaritzar encara més el mercat de treball. Front a l’atur i als EROs exigim la 
prohibició dels acomiadaments col.lectius i la obligarietat del pagament per part dels empresaris 
dels deutes contrets en les empreses en crisi. Defensem la jornada laboral de 35 hores sense reduc-
ció de salari, amb la perspectiva d’anar cap a les 30, i el repartiment igualitari del treball domèstic i 
de cura. Demanem un salari mínim de 1200 euros i el dret a un ingrés social equivalent per a totes 
les persones en atur. 

Front a la privatització directa i indirecta defensem els béns i els serveis públics sotra control social 
i democràtic i el retorn al sector públic, en la gestió i propietat, dels serveis privatitzats. Diem no a 
la LEC i al Pla Bolonia i  no al copagament de la sanitat. Volem la jubilació als 60 anys i ens opo-
sem als plans imminents de reforma de les pensions. Exigim una reforma fiscal que gravi les grans 
fortunes i en combati el frau fiscal, i l’abolició dels paradisos fiscals. Defensem una política d’habi-
tatge basada en la creació d’un parc públic d’habitatges per a lloguer social no superior al 25% del 
salari i una moratòria immobiliària. Ens opsem als desnonaments per impagaments d’hipoteques de 
llars afectades pel frau immobiliari o l’atur i al mobbing immobiliari que pateixen moltes famílies, 
sovint de pocs ingressos i d’edat avançada, moltes d’elles dones grans.
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