
Partit Republicà d'Esquerres (PRE)

CONREU DE TRANSGÈNICS A CATALUNYA

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

El PRE es declara contrari al cultiu dels OMG a Catalunya i a la resta del món, 
ja que considerem que l'agricultura ecològica és sostenible i rentable i pot 
garantir una alimentació saludable a tot el món, i que en canvi els cultius 
transgènics amenacen el futur de l'agricultura i de la sobirania alimentària 
mundial en respondre tan sols als interessos econòmics de determinades 
empreses multinacionals de biotecnologia, que argumenten uns beneficis que 
no han estat demostrats. Creiem en un model agrícola ecològic, i de proximitat, 
que garanteixi preus justos per al productor i també per al consumidor.

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?

És una demostració de que els conreus transgènics contaminen els altres 
conreus i que la coexistència dels dos models és impossible. Des del PRE 
creiem que caldria aturar inmediatament el conreu del blat de moro transgènic, i 
a imatge d'altres països europeus, prohibir-ne el seu conreu.

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)

Totalment favorable a una llei per declarar Catalunya lliure de transgènics. 
Creiem que és irresponsable autoritzar aquests tipus de conreus, donats els 
riscos que, segons varis informes, han quedat demostrats.

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 declarem totalment contraris a l'autorització de qualsevol conreu transgènic 
a Catalunya, i més en particular de qualsevol provinent de Monsanto, empresa 
responsable de nombrosos escàndols i amenaces a la salut pública en varis 
països del mon, per culpa dels seus productes.



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? 

La Generalitat hauria de garantir un control estricte de l'etiquetatge dels 
productes, ja que es tracta d'una qüestió de salut pública que sembla que 
l'administració es pren massa a la lleugera. És evident que els principals partits 
polítics responen a pressions econòmiques per part de les empreses que 
demanen una legislació poc estricta amb l'etiquetatge dels productes, o no es 
prenen seriosament els riscos que representen els OGM.

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?

Els consumidors han de tenir el dret a estar informats de quin és l'origen dels 
aliments que hi ha al mercat, i en el cas de derivats animals, de si aquests han 
sigut alimentats amb soja transgènica. Per tant, el PRE exigiria un etiquetatge 
que permeti al consumidor saber si el producte que està comprant és o no lliure 
de transgènics.



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?

Des del PRE creiem que cal un rigorós control sobre tot el que té a veure amb 
els OMG, i per tant les agències públiques encarregades de la salut alimentària 
han de garantir uns estudis científics independents i rigorosos, evitant qualsevol 
tipus d'ingerència de les empreses privades, ja que es tracta d'una tecnologia 
que no ha sigut suficientment investigada abans d'introduïr-ne el seu conreu i el 
seu consum, i els riscos que aquesta presenta  són imprevisibles i per tant, 
poden ser perniciosos per a la salut pública. L'administració i la legislació han 
de vetllar perquè tots els productes biotecnològics que no siguin 100% segurs 
no pueguin ser autoritzats, pel que fa al seu conreu i pel que fa a la seva 
comercialització.

Cal que el departament de Salut destini part de les seves inversions a finançar 
estudis científics fiables i independents sobre els nivells de contaminació del 
nostre entorn, de qualsevol origen. Pel que fa a les mesures preventives, 
precisament una d'elles ha de ser el control d'aquests nivells de contaminació i 
toxicitat, de forma freqüent, i l'adeqüació de la legislació per a un major control 
de tot tipus d'activitats i productes que puguin generar nous tipus de 
contaminants. A més a més som favorables a totes aquelles iniciatives que 
puguin partir de la societat civil i del món científic que ajudin a mantenir net el 
nostre entorn i la nostra alimentació.



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?

Cal que el departament de Salut destini part de les seves inversions a finançar 
estudis científics fiables i independents sobre els nivells de contaminació del 
nostre entorn, de qualsevol origen. Pel que fa a les mesures preventives, 
precisament una d'elles ha de ser el control d'aquests nivells de contaminació i 
toxicitat, de forma freqüent, i l'adeqüació de la legislació per a un major control 
de tot tipus d'activitats i productes que puguin generar nous tipus de 
contaminants. A més a més som favorables a totes aquelles iniciatives que 
puguin partir de la societat civil i del món científic que ajudin a mantenir net el 
nostre entorn i la nostra alimentació.



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?

Al PRE creiem que el compostatge és la millor opció, ja que d’aquesta manera 
es dona un ús als residus generats per l’agricultor molt més net que no pas la 
crema d’aquests, que comporta una evident emissió de gasos nocius cap a 
l’atmosfera.

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

Durant els darrers anys Catalunya ha patit un excés d'urbanització, i la pèrdua 
de sòl per a altres usos. El PRE no creu en la construcció desenfrenada 
d'infraestructures noves, sino en la millora de les ja existents, i en una gestió 
més eficient del sòl, evitant l'especulació i la destrucció del paisatge, tenint en 
compte el valor que aquest té i que cal conservar per a generacions futures, i 
no tant criteris econòmics o especulatius.. 

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?

Al PRE no hem estudiat a fons la problemàtica amb els murs de pedra seca, 
però donat el seu valor històric i paisatgístic, a més de la seva funció de 
conservació dels sòls i com a ecosistema, estem a favor de la seva 
conservació, i estem disposats a estudiar mesures amb aquesta finalitat.



AGRICULTURA ECOLÒGICA, I DESENVOLUPAMENT RURAL

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?

Des del PRE creiem que l'agricultura ecològica és l'únic model agrícola 
sostenible i que garanteixi un futur digne per a la pagesia, i per tant donarem tot 
el nostre suport a desenvolupar aquesta activitat.

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 ecològica és ara per ara l'únic model que garanteix una 
alimentació sana i un futur per al món rural, per les seves característiques, 
enfront a l'actual model de grans explotacions agrícoles que amenacen tant la 
qualitat dels productes que es consumeixen, com el futur de les petites 
explotacions agràries tradicionals i els llocs de treball que aquestes mantenen. 
A més a més presenta una sèrie d'avantatges per la conservació i la protecció 
del medi ambient i rural que conTotalment favorable. L'administració ha de 
donar ple suport a aquest tipus d'iniciatives, i en línia amb les propostes del 
PRE de desenvolupar una banca pública, l'impuls mitjançant crèdits públics a 
baix interès a aquest tipus d'empreses i cooperatives agràries ecològiques, que 
facilitin la comercialització en el món local dels productes catalans, i que a més 
a més generin llocs de treball en el món rural.siderem de gran rellevància. 

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?

Totalment favorable. L'administració ha de donar ple suport a aquest tipus 
d'iniciatives, i en línia amb les propostes del PRE de desenvolupar una banca 
pública, l'impuls mitjançant crèdits públics a baix interès a aquest tipus 
d'empreses i cooperatives agràries ecològiques, que facilitin la comercialització 
en el món local dels productes catalans, i que a més a més generin llocs de 
treball en el món rural.

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



La polítca agrària del PRE és totalment favorable a l'agricultura ecològica, per 
tant considerem que el seu ensenyament a les escoles d'agrònoms ha de ser 
un pilar bàsic per al desenvolupament d'aquest model, i per tant s'han de posar 
tots els mitjans necessaris per a que aquest sigui una realitat.



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?

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? 

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

1,2,3 El PRE és favorable a la conservació, venda i ús de la major varietat de 
llavors que sigui possible, ja que considerem els avantages i beneficis per a la 
salut i la biodiversitat que això té, per tant l'administració ha de donar suport a 
totes aquelles iniciatives que ajudin a mantenir aquesta diversitat. Des del PRE 
estem d'acord en que aquest model agrícola divers i ecològic s'ha d'impulsar a 
través de la petita empresa i la col·laboració pública i privada. 



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 considerem totalment contraris a l'autorització de totes aquestes 
tecnologies, ja que no les considerem necessàries ni beneficioses, ans al 
contrari.

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?

El PRE considera que aquestes tecnologies ni son sanes, ni beneficioses ni 
necessàries, si es desenvolupa un model agrícola alternatiu, sostenible  i 
ecològic. A més a més, considerem que introduïr en l'alimentació humana i 
animal aquest tipus de tecnologies, pot comportar greus riscos per a la salut 
pública  en un futur, i seria una actitud irresponsable per part de les 
administracions autoritzar-les.

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 considerem com a progrés ni com a desitjable el cultiu de plantes 
transgèniques de cap tipus, precisament per la multitud de riscos que 
considerem que aquestes poden tenir.  El nostre model agrícola és favorable a 
l'agricultura ecològica i a la petita explotació local pagesa, per tant ens 
considerem contraris a l'expansió de les grans societats mercantils agràries. 

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)

El PRE no donaria suport a aquests informes favorables ja que queden 
contradits per altres informes independents i per tant la fiabilitat dels informes 



espanyols queden en entredit. A més a més el PRE es declara radicalment 
contrari als transgènics. 

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?

De cap manera podem donar suport a aquest protocol que posa en mans de 
les pròpies multinacionals interessades a aprovar aquests nous transgènics, i 
considerem que aquests estudis han de ser realitzats de forma rigorosa per 
científics independents i finançats amb capital públic. Considerem que aquest 
protocol és massa permissiu i no ofereix cap garantia.

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.

Com ja hem manifestat, la política agrària del PRE estarà basada en el canvi 
de model agrícola, envers un model que afavoreixi el petit agricultor lligat al 
territori, l'agricultura ecològica i la localització del consum i comercialització dels 
productes del camp, sempre que sigui possible. Aquest model permetrà uns 
preus més justos per al productor i per al consumidor, eliminant allà on sigui 
possible els intermediaris i garantint la supervivència del món rural, així com el 
manteniment i impuls dels llocs de treball al camp. Som favorables a l'impuls de 
petites i mitjanes empreses, cooperatives i de la limitació de la presència i 
expansió de les grans explotacions al nostre territori.

El PRE es considera, doncs, contrari al model globalitzador de grans 
explotacions, transgènics, i grans multinacionals agricoles que estàn implantant 
en la actualitat una mena de monopoli del capitalisme agrari que només respon 
als beneficis d'unes grans empreses, que no tenen en compte els riscos 
sanitaris i mediambientals de les seves polítiques,  que està suposant la ruina 
de mols camperols que no poden competir i la desaparició d'un model 
d'agricultura viable, sostenible i desitjable per al futur, a més de comportar 
múltiples riscos en diversos àmbits.



Considerem, donada la importància agrícola d'Espanya i de Catalunya, que 
hem de ser pioners en la protecció de l'agricultura ecològica, de la nostra 
biodiversitat i de la salut pública, i hem de fer partícips als ciutadans d'aquest 
patrimoni comú. Des de l'administració cal adaptar la legistació a aquest 
propòsit, i deixar de subvencionar basant-se en la productivitat i afavorint 
l'indústria agroalimentària. 

Des de les institucions comunitàries, i en relació a la PAC creiem que s'han de 
reorientar les subvencions que la UE actualment dóna, basades en criteris de 
productivitat i de mercat, afegint nous controls i criteris mediambientals i de 
salut, així com les conseqüències que poden tenir en relació amb els països del 
tercer món, de manera que es pugui establir una competència el més justa 
possible entre Europa i aquests països.



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?

Un dels pilars del PRE és la transparència i l'ètica política, es tracta d'un dels 
nostres signes d'identitat. Per tant, totes les nostres posicions  i negociacions 
seràn transparents i lliures de ser examinades a la llum pública.

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? 

El PRE defensa com un dels seus principis bàsics la democràcia radical, que 
consisteix precisament en donar protagonisme a la ciutadania, fent que aquesta 
pugui decidir molt més activament sobre les qüestions polítiques que ens 
afecten. Creiem que la introducció de la nanotecnologia, els animals clonats o 
els transgènics són questions prou importants i d'interès públic com per a ser 
sotmeses a referèndum i no decidides per uns representants polítics que en 
moltes ocasions reben pressions de les grans empreses multinacionals per a 
prendre determinades decisions, escapant a un control democràtic. Per tant no 
és que permetem l'expressió de la voluntat popular abans de decidir-ho a les 
institucions, sino que creiem que el poble hauria de tenir l'última paraula en 
qüestions tan importants com aquestes.

A més a més, creiem que cal un procés d'informació transparent i independent 
per a informar a la ciutadania dels riscos de la biotecnologia, requisit 
imprescindible perquè la opinió pública estigui convenientment informada 
abans de prendre una decisió en referèndum.



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)

El desenvolupament de l'agricultura i ramaderia industrial moderna estàn 
comportant una sèrie de problemàtiques que no són tingudes en compte pels 
governs ni les administracions, que suposen un risc per al medi ambient i per la 
salut pública (ús de pesticides, fertilitzants  químics, contaminació per purins, 
etc) i que responen al criteri del màxim benefici de les empreses sense importar 
els costos, ja siguin per a les persones o per al medi ambient. Creiem que les 
administracions han de prendre's seriosament aquestes qüestions i elaborar 
legislacions que protegeixin tant el medi ambient com la salut ciutadana. Tot 
això ha d'anar acompanyat d'un canvi de model agrari progressiu cap a una 
agricultura sostenible i ecològica, recolzat decididament pels governs.

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)

Creiem que el desenvolupament dels agrocombustibles és un nou negoci que 
està demostrant ser molt lucratiu per a certs sectors, però que l'anomenat 
biodièsel segueix sent una font d'energia ineficient i contaminant, a més a més 
de substituïr altres conreus més necessaris, i que valdria més invertir esforços i 
diners en energies renovables i en investigació d'aquestes. Som partidaris 
d'invertir la tendència actual i apostar per un model energètic net basat en 
l'energia solar, eòlica o d'altres energies 100% netes que puguin sorgir en un 
futur.  

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)

La nostra posició és contrària a aquest model globalitzat d'agricultura que no és 
sa ni sostenible, i que a més a més condemna als països del tercer món a la 
misèria i la fam. Condemnem la política de la OMC i creiem en un model local 
d'agricultura que faci possible la sobirania alimentària, més necessari si cap als 
països sudamericans donada la problemàtica alimentària que es dóna en 
aquests països. També creiem que s'han de complir, i superar si es pot, els 
objectius del mileni, però per a això cal invertir la tendència del capitalisme 
global i les imposicions del BM, la OMC i l'FMI sobre els països del tercer món.

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)



Creiem que des de les administracions cal donar suport decidit a aquest tipus 
d'iniciatives que contribueixen a un model de ramaderia més sa i sostenible, a 
més de crear llocs de treball i contribuïr al desenvolupament en l'àmbit rural.

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?

Des del PRE creiem que a la llarga pot seria positiu promoure aquest model 
alimentari, però finalment és el consumidor qui acaba marcant la tendència del 
consum. En tot cas som favorables a una major presència de la carn provinent 
de la ramaderia ecològica i el més localitzada possible.

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)

És evident que el sistema d'agricultura industrial, que és el model en expansió 
actualment a tot el món, és responsable d'una part molt important de l'augment 
demissions a l'atmosfera i del canvi climàtic. La destrucció desenfrenada de sòl 
forestal, les grans extensions de monocultiu, i també el model comercial global 
que implica el transport a diverses parts del món dels productes agrícoles 
contribueixen a aquesta degradació del planeta. Una vegada més, només 
compten els beneficis econòmics de les grans corporacions, sense tenir en 
compte els costos mediambientals. Des del PRE som partidaris d'invertir 
aquesta tendència i allà on sigui possible canviar de model productiu, comercial 
i agrari, apostant per una agricultura el més localitzada, ecològica i sostenible 
possible.



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?

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)

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)

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

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?

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)?

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?

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?

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)

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 ?

1, 2, 3, 6 Com ja hem explicat, el PRE és partidari d'un model agrari ecològic i 
sostenible, i aquest va molt lligat a que en el món rural sorgeixein iniciatives i 
oportunitats per a la gent vinculada al territori, a la ramaderia i a l'agricultura, 
molt especialment oportunitats per als joves; i així evitar el despoblament rural . 
Des de l'administració, i a través de crèdit i subvenció pública, es poden donar 
suport a iniciatives dagricultura i ramaderia ecològica, fundació de cooperatives 
de producció, distrubució i de consum, promovent un model localitzat i 
sostenible, eliminant al màxim possible els intermediaris, de manera que es 
garanteixin preus justos tant per al productor com per al consumidor. Som 
conscients que aquesta és una transformació de model econòmic molt 
important, i que no es pot fer d'un dia per l'altre, però sí de forma progressiva, i 
que a més a més ha de partir no només de l'administració, sino també de la 
movilització de la pròpia societat civil. 

4 L'especulació financera amb els aliments és nefasta i condemna a milions de 
persones a la misèria i la fam, i respon a un model agrícola basat en el 
monopoli i control dels preus per part de grans corporacions agroalimentàries 
que no troben límits legals al seu xantatge, model que considerem injust i no 
sostenible, i que per tant cosiderem que s'ha de canviar, sabent que existeixen 
alternatives viables i sostenibles.

5 Creiem que els actuals marges comercials són exagerats, i afavoreixen tan 
sols als intermediaris, provocant la ruina dels productors i una pujada de preus 
desmesurada als mercats. És prioritari per al PRE reduïr els marges de benefici 
i els costos dels intermediaris, promovent el consum de productes locals, 
intervenint en el mercat allà on sigui necessari, per garantir preus justos per al 
productor i pel consumidor, a més de promoure un model alimentari més sa i 
que afavoreixi l'economia local.

7 Som contraris en general a la política liberalitzadora de les institucions 
globals i de la Unió Europea, que està afavorint tan sols al gran capital, i en el 
cas del món agrari a les grans empreses agrícoles i de distribució, mentre 
destrueix les economies rurals, que veuen com es perden oportunitats i llocs de 
treball, entre altres problemàtiques.

Aquesta problemàtica és difícil d'afrontar políticament ja que gran part de la 
legislació comercial prové d'Europa, per tant les dues vies de solució són 
promoure un canvi de política dins la Unió Europea, o bé plantejar una poosible 
sortida de la Unió per a recuperar la independència econòmica i comercial del 
nostre país i poder protegir les economies locals front als productes estrangers. 
Es tracta d'una política que s'ha de plantejar de forma intel·ligent i el menys 
traumàtica possible per a l'economia i per a la ciutadania, però que amb 
voluntat política es pot afrontar.



8 Considerem deplorable l'afavoriment general dels pensadors favorables a 
l'anomenat pensament únic neoliberal i capitalista, mentre els més critics i els 
que proposen alternatives al sistema són apartats delmón acadèmic i polític. 
Com a partit defensem la pluralitat de tendències ideològiques en el món 
acadèmic i per tant considerem que s'ha de perseguir qualsevol política que 
afavoreixi determinat col·lectiu de pensament. Al mateix temps creiem que des 
dels mitjans de comunicació públics s'ha de donar veu a aquells acadèmics i 
investigadors crítics i alternatius.

9 Un dels punts clau del nostre país és la excessiva dependència del petroli 
que patim. Qualsevol pujada dels preus afecta greument a la nostra economia i 
ha de ser una prioritat per a l'administració reduïr aquesta dependència a partir 
del moment actual. Cal invertir en la investigació, promoció i implantació de 
formes d'energia i/o combustibles nets, alhora que es redueix l'ús del vehicle de 
combustió. Es pot afavorir la compra de vehicles ecològics mentre es penalitza 
la de vehicles amb motor de combustió. Cal també canviar de model de 
transport, afavorint el transport de mercaderies per ferrocarril i disminuïnt el 
transport per carretera, alhora que es millora i abarateix l'accés al transport 
públic en zones urbanes, com l'àrea metropolitana de barcelona, de manera 
que progressivament es faci innecessari o molt restringit en un futur el transport 
amb vehicle privat. Totes aquestes mesures, entre d'altres, farien que el nostre 
país pugui afrontar amb el mínim de conseqüències negatives l'alça dels preus 
del petroli.

10 El model econòmic que proposem des del PRE es basa en el progressiu 
abandó de l'economia capitalista de lliure mercat i en l'adopció dun model 
econòmic sostenible i just, que combini una economia de petita i mitjana 
empresa amb l'intervenció pública, és a dir, una economia mixta. Aquesta 
transformació no pot fer-se de cop, però sí de forma progressiva, intel·ligent, i 
de manera que no suposi un trauma per a la població. Les línies mestres del 
nostre programa econòmic són:

-Intervenció i regulació de l'Estat en l'economia, evitant l'especulació i garantint 
preus justos, protegint la indústria i l'agricultura local. Creació d'empreses 
públiques d'investigació i producció en sectors de futur i d'interès públic allà on 
no arriba la iniciativa privada, com ara en el sector dels vehicles ecològics o el 
de les energies renovables.

-Nacionalització i control públic per part de l'estat dels sectors estratègics: 
Energia, aigua, telecomunicacions, etc. Recuperació del control públic dels 
sectors privatitzats: transports, sanitat, etc

-Creació d'una banca pública a baix interès o sense interès que pugui donar 
crèdit a microempreses i a particulars de forma més justa, deixant de 
subvencionar la banca privada, amb l'objectiu de que la banca pública, 
gestionada de forma responsable i democràtica, pugui reduir la dependència 
del món financer privat i evitar futures crisis generades per la irresponsabilitat 
de la banca privada.



-Regulació de la banca privada, imposició de la taxa Tobin sobre els moviments 
de capital, i imposició sobre els beneficis d'aquesta. Imposició a les grans 
fortunes i recuperació de l'impost sobre el patrimoni.

-Persecució efectiva del frau fiscal i de l'evasió d'impostos, així com de la 
corrupció.

-Afavoriment de les PIMEs, que són les empreses que generen més llocs de 
treball local i de qualitat, i penalització fiscal de les grans corporacions o 
multinacionals que entrin al nostre mercat.

-Desenvolupament d'un estat del benestar de qualitat en comptes de reduïr 
despeses en política social o en els salaris dels funcionaris i pensionistes.

-Gestió més eficient i ètica dels recursos econòmics dels que disposa 
l'administració i supressió de gastos superflus: Subvencions, gastos destinats a 
la casa reial, a l'església, partits i càrrecs polítics. 

-Establiment d'una economia sostenible i justa per als ciutadans, que redueixi 
la nostra emprempta ecològica i que garanteixi un manteniment dels llocs de 
treballs i que sigui el menys dependent possible del capital privat, del petroli, i 
de l'especulació financera internacional.


