
CONREU DE TRANSGÈNICS A CATALUNYA

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

Es coneguda des del debat parlamentari d’admissió a tràmit de la ILP que 
proposava  declarar  Catalunya  lliure  de  transgènics:  hi  som  del  tot 
contraris,  per  raons  de  salut,  de  qualitat  alimentària,  de  solidaritat 
camperola,  d’autonomia  i  sobirania  alimentàries,  i  perquè  orientem  el 
nostre criteri agrari i pecuari cap a produccions ecològiques, sanitoses, 
singulars, amb valor afegit.

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)

Naturalment, lamentem aquesta situació. Quan els ramaders intensivistes 
diuen que si no hi ha panís transgènic no hi ha ramaderia possible, hi 
oposem el criteri  que el  panís tradicional  pot  abastar perfectament les 
necessitats. L’ecològic seria suficient per a les necessitats de la cabana 
ramadera ecològica. Es un horror que hàgim d’importar un blat de moro 
que podríem perfectament cultivar a Catalunya.

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)

Hem fet actuacions al Parlament Europeu per fer possible la llibertat de 
decisió respecte de l’autorització dels OGM, amb la finalitat que un dia 
pugui cada regió determinar el seu futur agrícola. Nosaltres no creiem en 
les virtuts dels OGM, i  per  tant,  ens plauria una majoria parlamentària 
capaç d’alliberar-ne Catalunya.

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)

També a aquest respecte hem fet actuacions parlamentàries. Hi estem del 
tot en contra. Per desgràcia, les majories polítiques inclinen la balança pel 
cantó de noves autoritzacions d’OGMs.

1



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)

Hem proposat al DAR, en aquesta legislatura, una regulació completa i 
exhaustiva de la informació al consumidor sobre la “traçabilitat”. També 
respecte  dels  continguts  en  OGM  dels  productes  i  subproductes 
alimentaris. No hem tingut èxit. Fa falta una unitat en el sector productiu i  
una major mobilització dels consumidors per aconseguir-ho. Es un dret 
del consumidor saber si allò que compra conté OGM, o altres organismes 
que  no  desitgi.  Es  possible  una  norma  catalana  per  a  la  producció 
catalana.  I  caldrà  impulsar  una  norma  espanyola  i  europea  per  a  les 
produccions estatals i per a les importacions.

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)

 El  contingut  de  la  resposta  anterior  aclareix  què  pensa  ICV-EUiA  al 
respecte. La “traçabilitat” etiquetada en els productes a la venda també 
ha de marcar altres característiques dels aliments: si han estat produïts 
en condicions de benestar o no,  si  són fets en zones de Xarxa natura 
2000, si són procedents de l’agricultura convencional i no intensivista, si 
recuperen cultius o ramats tradicionals...
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EFECTES DELS OMG SOBRE LA SALUT

Som lo que Sembrem va aportar al Parlament una memòria justificativa (que 
incloïa  els  estudis  sobre  els  efectes  sobre  la  salut  dels  transgènics)  per  la 
proposta de llei presentada en forma d'Iniciativa Legislativa Popular. L’esmena 
de PP, CiU i PSC menyspreava aquestes aportacions, que així mateix van ser 
obviades als informes del CAPCIT. Recentment l’ACSA (Agència Catalana de 
Seguretat  Alimentària)  ha  fet  un  dictamen  sobre  la  bibliografia  científica 
presentada per Som lo que Sembrem que reconeix que hi ha una sèrie de
problemes que cal que s’avaluïn.

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)

Apliquem  la  màxima  de  la  “prevenció  /  precaució”.  No  hi  ha  estudis 
provadors concloents de la innocuïtat dels OGM. ICV-EUiA s’inclina de la 
banda de considerar els OGM –per la seva naturalesa- perniciosos per a la 
salut humana.
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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 
’escampin a l’entorn, ni s’introdueixin al nostres organismes a
través d’aire, aigua i aliments? (7)

Sí. Hi ha una unitat ideal que percacem: la investigació alimentària i la 
transferència  de  tecnologia  ha  de  ser  a  favor  del  valor  afegit  de  les 
produccions  catalanes.  No  hi  ha  valor  afegit  si  les  produccions  són 
intensivistes, de base modificada i amb additaments químics. Només allò 
que és raonable és raonable. El nostre propòsit és orientar la investigació 
agrícola i alimentària pública (IRTA) en la direcció de la qualitat en les 
llavors,  en  la  producció,  en  la  conservació,  en  la  transformació 
alimentària  i  en  els  beneficis  en  el  consum  humà.  Hi  ha  un  camp 
amplíssim inexplorat encara. Des de la perspectiva de la salut, tant com 
des  de  la  perspectiva  del  medi  o  entorn  en  què  es  produeixen  els 
aliments.  Però farà falta  un programa de conscienciació dels mateixos 
agricultors...  i  una  re-orientació  prudent  de  les  polítiques  agràries 
catalanes cap a la producció distintiva, qualitativament valorable.
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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)

En l’exercici de la responsabilitat de govern en matèria de Medi Ambient, 
hem prou demostrat la nostra preocupació per la netedat dels sòls, dels 
subsòls  i  dels  aqüífers...  amb  la  incomprensió  majoritària  del  territori 
agrari: zones vulnerables. Les polítiques de Medi ambient no poden ser 
l’enemic de l’agricultura, sinó l’aliat. Però aquesta qüestió no és fàcil de 
ser naturalment assumida en una cultura intensivista. L’adob orgànic és 
un recurs. Per això hem impulsat les plantes de compostatge. Potser no 
és prou, avui per avui, però hi hem de comptar. Hem impulsat plantes de 
tractament  de  dejeccions  ramaderes,  segons  la  recerca  exitosa  de 
GESFER... La gestió de les masses boscoses de Catalunya és encara una 
assignatura pendent.  La biomassa és prou gran (i  prou valoritzable,  si 
sabem fer-ho) com per convertir-la en energia, tant com en adob.

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

En el  nostre  programa hi  figura  la  promesa de promulgar  una Llei  de 
Protecció del Sòl Agrícola. Aquesta norma duria aparellat (o seria una Llei 
segregada)  la  creació  del  “Banc  públic  de  Terres  Agrícoles”  per  a  la 
gestió de sòls erms o en risc de caure-hi  i  per  a l’acreixement de les 
explotacions agràries per noves incorporacions o per a pagesos amb poc 
terreny  productiu.  ICV-EUiA  ha  treballat  considerablement  el  criteri  de 
sostenir l’agricultura periurbana, com a graner d’aliments pròxims i com a 
pulmó de les  urbs.  I  ens hem oposat  a les  grans infraestructures que 
minven els sòls agrícoles o que els clivellen sobre el territori. I no hem 
estat  gaire entesos ni  estimats per una opinió pública  i  publicada que 
pensa en clau d’autovies, autopistes i polígons industrials a dojo.

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?

En aquest legislatura hem proposat al DAR una línia d’ajuts econòmics 
específica per al manteniment de les espones de pedra en comarques en 
què aquesta construcció manté els sòls agraris contra l’erosió i conserva 
una  cultura  agrària  antiga  i  particular.  I  alhora,  hem  demanat  suport 
econòmic per als propietaris que volen mantenir les construccions altres 
de pedra seca: cabanes de volta, aljubs, etc. Tampoc no hem tingut sort, 
perquè el DAR no va voler considerar aquesta proposta, tot remetent els 
ajuts  a  les  mesures  agroambientals.  En  la  pròxima  legislatura  hi 
insistirem. Serà més possible si tenim més capacitat de decidir.
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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?

Encara avui, el Pla Estratègic és un bon instrument: consensuat amb el 
sector, interdepartamental, contemplant producció i alimentació... però és 
cert que no hi ha hagut prou convicció en el si del Govern per fer-ne una 
veritable eina de transformació de les estructures productives del país; 
per impulsar la nova cultura agrària i  el nou consum. El que ICV-EUiA 
pretén és acomplir el Pla, sense enganys ni promeses; impulsar una xarxa 
de  venda  de  proximitat  d’aliments  tradicionals,  distintius,  de  qualitat, 
ecològics, del territori; i elevar el sostre de la promoció de la producció 
ecològica  catalana.  Hi  ha  un  univers  creixent  de  consumidors  i  cal 
afavorir  de  veres  la  producció  perquè  aporta  valor  afegit,  valors 
ambientals, salut i una manera nova de concebre la producció i el consum 
alimentaris. Hem fet preguntes al Govern, durant aquesta legislatura, per 
moure’l a millorar la gestió política del Pla Estratègic. Som conscients que 
altres  Comunitats  i  altres  països  avancen  molt  més  de  pressa  que 
nosaltres: és una qüestió d’actitud política, de creença que l’agricultura 
ecològica pot satisfer mercats i aportar rendes familiars més que dignes.

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

Donem per resposta la pregunta a partir de les consideracions anteriors. 
Per a ICV-EUiA, en efecte, l’agricultura i la ramaderia ecològiques són la 
punta  de  llança  d’una  nova  cultura  agrària  i  alimentària  que 
necessàriament  s’ha  d’obrir  camí  i  que  el  Govern  té  l’obligació  de 
promoure. No podem deixar de sostenir que en les virtuts apuntades en la 
pregunta,  relatives a  l’agricultura  ecològica,  són les  que ens mouen a 
afirmar el que deixem dit.

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?

Vam impulsar,  a l’inici  mateix de la legislatura, la renovació del Decret 
sobre  artesania  alimentària.  El  volíem  amb  menys  exigències 
burocràtiques. Vam tenir un èxit relatiu, però vam provar de facilitar més i 
millor la creació d’obradors i d’empreses familiars, a pesar dels requisits 
sanitaris  i  altres...  També  vam  proposar  ajuts  específics  per  a 
emprenedors/es  en  artesania  alimentària,  a  través  de  Propostes  de 
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Resolució que el Parlament va aprovar. Per dissort, tot és molt lent. Però 
tenim  el  convenciment  que  l’artesania  alimentària  de  proximitat,  que 
transforma la producció del territori és una sortida eficaç per a les rendes 
agràries  i  per  a  la  diversificació  de  l’activitat  al  camp.  Cal  pensar  en 
l’organització  d’una  xarxa  de  distribució/venda  de  proximitat  (Km.0)  a 
Catalunya.  El  programa  d’ICV-EUiA  n’explica  la  necessitat.  Al  bloc: 
www.francescpanesans.blogspot.com  hi  ha  una  entrada  que  pretén 
donar pistes per a la constitució d’aquesta “Xarxa” (etiqueta: “xarxa de 
proximitat”). Creiem que és possible i sabem que és necessària. Altres 
països l’han fet real.

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

Hem  treballat  perquè  la  UdL  tingui  crèdits  propis  de  l’agricultura 
ecològica. I, de fet, el Rectorat ha escoltat parcialment la nostra demanda, 
coincident amb la de SLQS. Hem aprovat una resolució parlamentària a 
instàncies  nostres  demanant  que  l’IRTA  faci  recerca  específica  de 
procediments per a la millora de la producció ecològica.
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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?

Volem promulgar una Llei de la Biodiversitat, que inclogui els preceptes 
de conservació, valorització i cultius de llavors i varietats agràries i races 
autòctones i tradicionals. No s’hi ha arribat a temps en la legislatura que 
ara  conclou,  però  seguim  en  la  ferma  intenció  de  tirar-la  endavant, 
aquesta  Llei.  Naturalment,  caldrà  una  Estratègia  consensuada  amb  el 
sector  per  a  la  implementació  de  cultius  i  de  races  tradicionals  i 
autòctons.

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? (11)

No  podem  pas  obligar  a  cultivar  des  de  les  llavors  i  la  genètica 
tradicionals,  però  sí  que  podem  incentivar-ho  des  de  l’administració 
pública. No només –i també- amb recursos (PDR o altres) econòmics, sinó 
amb “segells” promocionals dels aliments basats en la genètica vegetal i 
animal tradicional o autòctona. Aquesta certificació és relativament fàcil 
d’assolir i té un potencial gran de promoció entre els consumidors.

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 (11bis)
-  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

Com deixem dit en el cas de l’agricultura i la ramaderia ecològica, també 
els cultius amb base genètica autòctona i tradicional, recuperats de l’oblit,  
formen  part  d’aquesta  “nova  cultura  agrària  i  alimentària”  que  cal 
promoure a Catalunya.  Per raons de seguretat  i  salut  alimentàries,  per 
autonomia en la possessió del patrimoni genètic... però també per raons 
de  recuperació  d’espais  mediomabientals,  de  cultura  tradicional...  i, 
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sobretot,  per  raó  que  aquests  cultius,  degudament  promocionats, 
contenen alt valor afegit.
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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 hi oposarem amb el criteri, amb la raó, amb el raonament i amb el vot 
del nostre Grup Parlamentari.

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?

Ans  al  contrari:  en  alimentació,  els  OGM  representen  el  pitjor  del 
capitalisme de producció i consum... una penetració en els mercats que 
baixa costos de producció en ser intensivista en extrem i que no aporta 
cap  valor.  Hi  ha  prou  sòl  agrícola  al  món per  assegurar  l’alimentació 
humana:  el  que  calen  són  politiques  internacionals  de  transferència 
tecnològica,  de  capitalització  d’agricultors,  de  socialització  de 
coneixement i d’iniciatives...

3) Considera  el  seu  partit  un  progrès  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)

No ens oposem a la investigació. Però la recerca no pot estar al servei del 
benefici econòmic dels grups o dels lobbies, sinó amb la clara orientació 
a  la  resolució  de  problemes  humans,  entesos  universalment,  no  en 
exclusiva de comunitats riques.

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)

No hi donaríem suport. Perquè no ens creiem la “netralitat” científica dels 
estudis.
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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?

NO, no hi donem suport.

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  PAC  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.

ICV-EUiA  volm  afavorir  la  “nova  cultura  agrària”:  lligada  al  medi  i 
respectuosa  amb  aquest,  respectuosa  i  valoritzadora  de  la  cultura 
tradicional  de  les  regions  agrícoles,  diversificadora  de  l’activitat, 
sostenibilista  amb  l’entorn,  arrelada  i  beneficiant  el  món  rural  de 
proximitat, productora d’aliments de qualitat contrastada, transformadora 
sosteniblement  de  la  producció  primària,  amb  traçabilitat  completa  i 
fiable,  agroambientalment  responsable  i  actuant  a  favor  de  la 
biodoversitat....  La  distribució  alimentària  en  mans  d’uns  pocs  grups 
transnacionals és el pitjor  que hem viscut darrerament.  Front a aquest 
model, la PAC ha d’afavorir el cooperativisme local, la intercooperació, les 
experiències de proximitat: producció, transformació i distribució i venda. 
Proposem un model agroindustrial fonamentat en els capitals propis del 
territori,  de  factories  petites  i  mitjanes,  complementàries,  capaces  de 
terciaritzar  la  producció  bàsicament  local.  Vegi’s 
www.francescpanesans.blogspot.com (etiqueta.  “industria 
agroalimentària”).
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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?

Sí. Volem, a més, que Catalunya tingui veu pròpia en la política agrària 
comuna  i  que  no  sigui  una  política  “de  l’Estat”.  No  és  només 
subsidiarietat,  sinó aplicació del model federal,  sobiranisme en matèria 
productiva i alimentària relativa a Europa.

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)

Sí.
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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)

Ens  remetem  a  les  respostes  anteriors.  El  que  deixem  dit,  explicita 
suficientment la nostra posició en aquest camp.

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)

Hi  ha  tecnologies  més  eficients  per  a  l’energia  que  mou  els  motors. 
Mentre no sigui possible una aplicació directa d’aquestes a la maquinària 
agrícola,  convé  transparentar  el  mercat  del  biocombustible:  no  pot 
convertir-se en un cau d’especulacions sobre els cereals. Els cereals són, 
primer que res, aliment.

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)

Entenem que no és un model sostenible perquè és responsable de  bona 
part del procés de desforestació de grans parts de l’Amazònia i de que 
molts pagesos es vegin obligats a abandonar els cultius tradicionals i que 
garantien la seva subsistència. Es per això que estem en contra.

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)

Absolutament favorable. De fet, en la mesura que ens ho han permès els 
pressupostos anuals, hi hem donat suport econòmic. I hem impulsat les 
experiències de ramaderia extensiva en el sota-bosc.

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?

Absolutament  favorable.  Ara,  la  primera  preocupació  nostra  és 
aconseguir  l’acompliment  de  la  directiva  europea  sobre  el  benestar 
animal. Amb la ramaderia, hem fet coses que avui ja no són tolerables. 
Cal  ajudar  els  ramaders  a  concebre  les  seves  produccions  més 
sostenibles, i  amb major respecte per la qualitat de la cabana. Som un 
país  (hi  ha  molts  països  així)  excessivament  consumidor  de  proteïna 
animal respecte de les aportacions dels vegetals. Cal equilibrar aquesta 
balança, en part per salut humana i en part per equilibri ecològic.
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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)

L'actual sistema agroalimentari mundial, centrat en les grans extensions 
de monocultiu  i  allunyat  dels principis  de la sobirania alimentària està 
provocant la desforestació de grans superfícies boscoses,especialment a 
Amèrica Llatina. La desforestació és un dels principals responsables del 
canvi climàtic al segle XXI, ja que els nostres boscos són element clau per 
a  la  captura  del  CO2.

Des  d'ICV-EUiA  pensem  que  és  fonamental  un  canvi  en  el  sistema 
agroalimentari  a  nivell  internacional,  que  permeti  una  agricultura  de 
proximitat,  diversificada i  sota els principis de la sobirania alimentaria. 
Aquests canvis permetrien una millora de les condicions de vida de la 
població pagesa, especialment al Sud, però també contribuir de manera 
fonamental a evitar la desforestació causada per la recerca continua de 
noves superfícies de cultiu i contribuint de manera directa a fer més greu 
el canvi climàtic.
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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?

Les accions serien:
a) avançar en els objectius de la UE pel que fa a la política agrària de 
produccions de qualitat i produccions pròpies de la Mediterrània, 
b) pactar amb l’Estat una política equitativa i justa de les subvencions 
públiques europees per a l’agricultura innovadora i  l’emprenedora dels 
agricultors i llurs agrupacions
c) establir una línia de fons específica per a la capitalització d’iniciatives 
empresarials  innovadores  de  les  produccions  fetes  pels  propis 
agricultors.
d) establir un “fons específic” de suport a les iniciatives dels agricultors 
que endeguin projectes per al sosteniment i la valorització de les terres 
amb figures de protecció ambiental

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)

Mesures que ICV-EUiA prioritza:

a) activar la  selecció de produccions de qualitat  per  protegir  llur  valor 
específic
b) millorar els continguts i compromisos econòmics interdepartamentals 
del Pla d’Acció per a l’Alimentació i l’Agricultura Ecològiques amb majors 
recursos,  atenent  també  la  distribució  i  la  comercialització  d’aquests 
productes i augmentant l’assessorament als productors.
c)  aconseguir  la  declaració  legislativa  espanyola  d’Estat  Lliure  de 
Transgènics
d) Proposar que el Parlament legisli aquells preceptes i condicions que 
evitin  la  presència  de produccions  agrícoles amb llavors genèticament 
modificades
e) impulsar una legislació bàsica sobre l’exigència d’informació visible de 
la traçabilitat dels productes alimentaris d’origen agropecuari autòcton

4) 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)

ICV-EUiA està a favor de: la creació del “Fons públic de Terres Agrícoles i  
Silvícoles”, la creació de un fons català de finançament de “capital-risc”, 
extern al Contracte Global d’Explotació, per a agrupacions de persones 
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emprenedores agropecuàries que vulguin iniciar projectes empresarials 
de  transformació  i/o  comercialització  dels  productes.  Per  últim, 
promocionar les professions relacionades amb l’activitat agrària entre els 
joves i ampliar l’oferta formativa a les escoles agràries

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

Estem  en  contra  de  forma  radical,  pensem  que  es  una  forma  global 
d’explotació dels sers humans.

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?

Les principal propostes per combatre aquesta situació son, d’una banda, 
l’establiment d’una “assegurança integral”, pactada amb l’Administració 
de l’Estat, capaç de fer front als descensos de producció i igualment a les 
“crisis de preus percebuts” a fi de garantir les rendes agràries exigibles i, 
d’un  altre,  l’adopció  d’un  protocol  català  de  “bones  pràctiques 
comercials” basta en l’acord dels sector que intervenen en la cadena de 
formació de preus, i la regulació legislativa dels marges comercials per a 
la  configuració  de  preus  mínims  a  través  de  fórmules  d’assegurança 
d’aquesta garantia.

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)?

ICV-EUiA vol:
a)  propiciar  models  de  “contracte-programa”  entre  agrupacions  de 
productors agraris, administracions i agents econòmics de les comarques 
o  zones  rurals  homogènies  per  al  desplegament  de  l’agricultura  i  el 
consum de “proximitat”
b) planificació específica de l’Administració agrària adreçada a la recerca 
de  noves  denominacions  de  Qualitat  i  d’Origen  per  a  produccions 
catalanes
c)  establir  una  línia  d’acords  amb  les  administracions  locals  i  els 
productors per a la instal·lació de mercats de proximitat permanents de 
productes alimentaris i d’artesania alimentària

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?

Les iniciatives creiem que han d’anar en la línia de convertir  el  sector 
primari  en  comercialitzador  directe  o  indirecte  de  la  seva  producció 
mitjançant  l’adopció  governamental  d’un  programa  de  formació 
empresarial per a productors (individuals o col·lectius) per al seu accés a 
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formulacions empresarials de comercialització de la producció pròpia en 
els mercats interiors i exteriors, obrir crèdits pressupostaris públics de 
capital-risc  destinats  a  la  sustentació  i  promoció  d’empreses  de 
productors  per  a  la  comercialització  directa  i  indirecta  de  les  seves 
produccions agràries o agroalimentàries i, per últim crear una Taula de 
concertació multisectorial de l’agroalimentació.

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?

En el debat i la investigació sobre els OGMs és cert que existeix un biaix 
clar en la comunitat científica, també en les  institucions públiques com 
l'IRTA  tant  en  les  línies  de  treball  com  en  els  investigadors  que  són 
contractats.

Des d'ICV-EUiA creiem que és fonamental que des dels centres que reben 
diners públic  per  a investigació es garanteixi  que com a mínim també 
existeixen  projectes  de  recerca  per  investigar  els  impactes  dels  OGM 
sobre la salut i el medi.

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)

ICV-EUiA  està  compromesa  en  aconseguir  una  autèntica  revolució 
energètica basada en l’estalvi, l’eficiència i la producció d’origen no fòssil 
per  minimitzar  l’impacte  ecològic  de  la  nostra  societat,  per  millorar  la 
competitivitat de la nostra economia i per estar preparats pel “peak-oil”.

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 sacssegi durament a les properes generacions ?

La  crisi  ha  posat  en  evidència,  encara  més,  que  el  model  actual  és 
socialment  injust  i  ecològicament  insostenible.  Per  a  ICV-EUiA,  els 
recursos destinats a satisfer els drets socials no són una despesa, sinó 
una inversió pel present i el futur del país. Ben al contrari,  l’economia ha 
d’estar  al  servei  de  les persones,  i  no  pas  les  persones  al  servei  de 
l’economia.  ICV-EUiA  proposa  un  nou  Acord  Social  i  Ecològic  per  
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impulsar la modernització de Catalunya.  Estem parlant d’un nou model 
productiu,  capaç  de  crear  ocupació  en  l’economia  vinculada  al  medi 
ambient i l’atenció a les persones, que desenvolupi la nostra economia i, 
alhora, millori la qualitat de vida. Un model productiu baix en carboni i 
que  internalitzi  els  costos  socials  i  ambientals.  Un  nou  model  que 
promogui  l’equitat,  tant  social  com  de  gènere,  així  com  l’equilibri 
territorial. No és que el neoliberalisme estigui en crisi. El neoliberalisme 
és  la  crisi.  És  el  fracàs  del  model  neoliberal.  La  crisi  és  estructural  i 
conseqüència  directa  del  programa  econòmic  imperant  les  darreres 
dècades a escala global.

ICV-EUiA  vol  liderar  la  transformació  ecològica  de  l’economia,  que 
suposa un canvi en el model productiu i la seva interrelació amb el medi,
en les prioritats socials i les polítiques públiques, en les finances, en el 
paper de les tecnologies i del coneixement i en els mateixos indicadors 
econòmics i de benestar. ICV-EUiA fa seves les propostes de Green New 
Deal que les forces verdes i transformadores estan impulsant a Europa, 
així com els principis ètics i ecològics que està plantejant el debat del 
corrent  de  pensament  econòmic  que  gira  al  voltant  del  concepte  de 
“decreixement”, de forma que la relació de l’ésser humà amb el planeta 
sigui harmònica. La reducció de la petjada ecològica ha de permetre a les 
generacions futures satisfer les seves necessitats.

------------------
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