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Només contesten algunes qüestions d’alguns dels apartats. 

Conreu de   transgènics   a Catalunya  :

a.- Quina és la posició del seu partit respecte el conreu de transgènics a Catalunya ?

Sempre hem defensat i continuarem defensant, que el posicionament envers aquesta qüestió és la 
del respecte mutu. És a dir, el d’acatar la legislació vigent en aquesta matèria i el de permetre la 
lliure activitat productiva als agricultors. L’opció de produir transgènics ha de ser de lliure elecció 
per al productor, si bé això ha de comportar el respecte per a les regles del joc, motiu pel qual, si 
bé som partidaris de continuar defensant la coexistència de cultius transgènics, convencionals i 
ecològics,  també  som  partidaris  que  uns  no  afectin  els  altres.  Per  això,  qüestions  com  les 
distàncies mínimes de sembra, la identificació de les parcel·les, la declaració dels cultius, etc., 
esdevenen absolutament  importants per  tal  de garantir  aquesta  dret  mutu.  En tot  cas,  volem 
recordar que també s’ha de garantir els drets de lliure elecció als consumidors, motiu pel qual 
esdevé també molt i molt important, el complir amb els requisits que marca la normativa en relació 
a l’etiquetatge.

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 ?

Cap normativa prohibeix el conreu de blat de moro ecològic. 

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 ?

Com sempre, obert a la reflexió, a analitzar a fons tots els arguments, tenint en compte també, el 
pes del sector productor ramader a Catalunya. 

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

El  PSC  no  contesta  l’apartat  2  amb  les  qüestions  sobre  ETIQUETATGE  ni  el  3  sobre  els 
EFECTES DELS OMG sobre la salut i el dictamen de l’Agència Catalana de Seguretat Alimentaria. 
Sobre Conservació del sòl només contesten una de les qüestions

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 ?

La majoria de pràctiques de conservació de sòls ja contemplen l’ús de mètodes tradicionals que 
en un determinat moment s’havien perdut per una excessiva intensificació de les feines del camp. 
Actuacions com la incorporació de restes de poda, restes de cultius (rostolls), sembra directa, etc., 
configuren la base del que és una agricultura sostenible i respectuosa amb el medi ambient. Fins i  
tot moltes d’aquestes pràctiques ja són d’obligat compliment a través del que coneixem com a 
condicionalitat  vinculada als  ajuts  que reben molts  cultius.  En tot  cas,  però,  i  malgrat  siguem 



partidaris d’haver de fomentar el reciclatge de les restes de poda i conreu, entenem que tampoc 
podem limitar alternatives a les explotacions agràries com són les de producció d’energia, més 
quan  aquesta  s’efectua  sense  impacte  ambiental  i  s’emmarquen  en  el  que  coneixem  com a 
energies renovables.

Agricultura ecològica i desenvolupament rural:

No contesten a la  pregunta 4 de perquè no s’ensenya l’Agricultura Ecológica  en les  Escoles 
d’Agrònoms de Catalunya

1.- Quina és la posició del seu partit respecte l’impuls que s’ha de donar a l’agricultura ecològica?

Les  dades  i  les  accions  d’aquests  darrers  quatre  anys  són  inequívoques.  Hem  apostat 
decididament  per  a que la  producció  agrària  ecològica  deixi  de  ser  una producció  marginal  i 
esdevingui una verdadera aposta de futur. El Pla d’Acció de l’Agricultura i Alimentació Ecològiques 
(PAE) és una mostra d’aquest compromís, que va molt més enllà de les aspiracions i la política 
exclusivament agrària,  com ho demostra el  fet  que hem aconseguit  implicar a un total  de set 
departaments.

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

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

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

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

Tot el que s’esmenta són qualitats intrínseques de la producció sostenible i racional, una producció 
que cada cop més s’acosta als paràmetres del que és la producció ecològica. De fet, moltes de les 
actuacions de foment que es tiren endavant ja van en aquesta línia. Voldria posar com a exemple 
les de la gestió de les dejeccions ramaderes, la millora dels programes de fertilització, la reducció 
gradual d’adobs de síntesi, la progressiva reducció de plaguicides i biocides, etc. En tot això s’hi 
treballa  i  hi  treballarem.  Posem  pel  cas  també,  la  pol·linització,  una  de  les  aportacions  més 
evidents a la millora i preservació de la biodiversitat. Conscients d’això mantenim l’ajut específica 
a la pol·linització que s’adreça als apicultors i dels que se’n veuen beneficiats també, tot i que 
indirectament, agricultors.

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  a 
l’expansió d’aquestes ?

El PAE al que abans he fet referència, contempla tot un seguit d’actuacions adreçades a fomentar 
la producció, comercialització i consum d’aliments ecològics. La realitat d’aquest sector ens ofereix 
un ventall  majoritari  de petites  empreses,  moltes  d’elles  artesanals,  dedicades a  la  producció 
d’aquests aliments, i per tant, les actuacions que contempla el Pla tenen una repercussió directa o 
indirecta  sobre  les  mateixes.  És  evident  que  actuacions  com  la  millora  de  les  estructures 
comercials o del foment del consum d’aliments ecològics i de proximitat, que es venen fent en els 
darrers  anys  i  que  continuarem  impulsant,  són  una  bona  mostra  de  l’aposta  per  aquestes 
empreses.


