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Des de la Generalitat de Catalunya s’impulsa 
una estratègia alimentària de país per al 
període 2021-2026. Aquesta estratègia ha 
d’apostar per un sistema alimentari sostenible, 
competitiu i arrelat al territori, que produeixi 
uns aliments accessibles, saludables i 
de qualitat, i que siguin reconeguts pels 
consumidors.

Aquest Pla Estratègic de l’Alimentació de 
Catalunya (PEAC) és la primera actuació del 
Consell Català de l’Alimentació Catalana, 
l’òrgan de participació i col·laboració, de 
debat i assessorament, consulta i proposta 
en matèria d’agroalimentació, impulsat pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació (en endavant, DARP).

La redacció del Pla Estratègic de l’Alimentació 
de Catalunya 2021-2026 es va iniciar a la 
tardor de 2019 amb la posada en marxa de 
diferents grups de treball amb persones del 
sector i del DARP. A partir del treball d’anàlisi i 
diagnosi del sector realitzat per aquests grups, 
es van identificar els reptes de l’alimentació 
a Catalunya i es va proposar l’estructura 
operativa del Pla: quatre grans eixos de 
treball, per als quals es defineixen una sèrie 
d’objectius estratègics que, al seu torn, es 
despleguen en 24 línies estratègiques.

Cada una de les línies estratègiques 
d’actuació s’operativitzarà en iniciatives, 
és a dir, accions específiques per donar 
resposta als objectius marcats i per a les quals 
s’assignaran actors responsables, indicadors 
de seguiment i calendari d’execució.

A. Objectius del procés 
participatiu
El procés participatiu busca involucrar la 
ciutadania en la definició d’aquesta estratègia 
alimentària, especialment els actors que 
formen part de la cadena de valor agroalimen-
tària, des dels productors d’aliments fins als 
consumidors finals. 

A partir del treball realitzat prèviament, la 
finalitat del procés és recollir i desenvolupar 
propostes d’iniciatives sobre els objectius 
estratègics que les persones participants 
considerin més rellevants per al futur de 
l’alimentació a Catalunya.

De manera complementària, el procés busca 
posar en valor el sistema alimentari del 
país, donant visibilitat a un sector que té un 
gran impacte en qüestions tan diverses com 
l’emergència climàtica, la vertebració del 
territori, la sostenibilitat i justícia social o la 
salut de les persones i del nostre entorn. 

 

B. Estructura i eixos del 
procés participatiu
El plantejament del procés es va haver 
d’adaptar a la situació sanitària produïda per la 
COVID-19 a partir del mes de març de 2020. 

A inicis de juny, a la pàgina web del procés es 
va habilitar una primera enquesta per prioritzar 
els objectius i les línies estratègiques que la 
ciutadania considerava més importants d’entre 
els previstos en el Pla. 

Amb aquests resultats, al llarg del mes de juny 
es van plantejar cinc sessions de participació 
en línia temàtiques sobre cada un dels quatre 
eixos en els quals s’estructura el Pla: 

 - Eix 1: Un sistema alimentari sostenible, 
transformador i basat en la bioeconomia 
circular.

 - Eix 2: Un sistema alimentari propi i arrelat 
al territori.

 - Eix 3: Un sistema alimentari just, equitatiu i 
cohesionat.

 - Eix 4: Un sistema alimentari saludable i de 
confiança.

De manera complementària, es van realitzar 
tres sessions de participació en línia amb 
col·lectius específics: persones treballadores 
del DARP, dones del món rural i marítim, joves 
relacionats amb la producció d’aliments.

En una segona fase, que es desenvoluparà 
a la tardor si la situació sanitària ho permet, 
es realitzaran sessions de participació 
presencials distribuïdes al territori per poder 
concretar les iniciatives identificades en la fase 
prèvia.

Sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
Objectiu 1.1 Vetllar per la mitigació i adaptació a l’emergència climàtica, preservant i resta-
blint els recursos sobre els quals depèn el sistema alimentari

1.1.1 Afavorir la transició cap a models de producció d’aliments que generin un impacte 
mediambiental neutre o positiu

1.1.2 Afavorir la transició cap a models d’indústria alimentària sostenibles i que generin 
un impacte mediambiental neutre o positiu

1.1.3 Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari al llarg de tota la cadena de valor 
alimentària

1.1.4 Preservar els recursos ecosistèmics disponibles actualment

Objectiu 1.2 Assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor, basat en la bioeco-
nomia circular, que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena alimentària

1.2.1 Assegurar la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes produccions i indústries 
agroalimentàries

1.2.2 Fomentar la circularitat en tots els processos i etapes de la cadena de valor 
alimentària

Objectiu 1.3 - Orientar el sistema alimentari català cap a un major grau d’auto-proveïment 
alimentari

1.3.1
Diversificar la producció agroalimentària catalana a partir del càlcul del balanç entre 
producció i consum d’aliments i l’aprofitament de les capacitats productives del 
sistema alimentari català

1.3.2 Disminuir la dependència del sistema alimentari català respecte al mercat global

Propi i arrelat al territori
Objectiu 2.1 - Garantir la cohesió territorial i l’arrelament de la població a les zones rurals 
de Catalunya

2.1.1 Connectar les zones urbanes i rurals i fomentar el seu reconeixement mutu

2.1.2 Atraure i fixar població en les zones rurals per aturar el despoblament

Objectiu 2.2 - Reforçar l’autoestima alimentària a Catalunya

2.2.1 Assolir un major reconeixement i prestigi de l’alimentació a Catalunya als mercats 
agroalimentaris globals

2.2.2 Posar en valor la diversitat de productes catalans i l’elevada riquesa territorial com a 
element diferencial de país

2.2.3 Reconèixer la cultura alimentària i la gastronomia catalanes, basada en els nostres 
productes, com a patrimoni de país

2.2.4
Promoure una consciència alimentària entre la ciutadania per tal que es valorin les 
repercussions que generen les seves decisions de consum alimentari en el nostre 
territori

Just, equitatiu i cohesionat
Objectiu 3.1 - Impulsar un model alimentari socialment sostenible i accessible per a tothom

3.1.1 Garantir que totes les persones disposen d’accés físic i econòmic a una alimentació 
suficient, segura, saludable i de qualitat

3.1.2
Promoure la generació de llocs de treball inclusius i de qualitat, que garanteixin una 
vida digna a tots els actors implicats en la cadena de valor alimentària, fent èmfasi 
en el sector primari

Objectiu 3.2 - Garantir l’equilibri del sistema a través d’una distribució de valor justa i 
equitativa entre tots els agents de la cadena de valor alimentària

3.2.1 Equilibrar la captació de valor entre els diversos agents de la cadena alimentària 
segons la seva capacitat de generar valor

3.2.2 Millorar la posició dels productors primaris en la cadena de valor alimentària, reco-
neixent la seva posició com a baula imprescindible en la generació de valor

Objectiu 3.3 - Impulsar la col·laboració i la cooperació entre els actors de la cadena de 
valor alimentària a Catalunya

3.3.1
Facilitar la cooperació i la generació de sinergies entre els actors d’una mateixa 
baula de la cadena alimentària

3.3.2 Promoure la interrelació i col·laboració entre els diferents grups d’interès vinculats 
a l’alimentació

Saludable i de confiança
Objectiu 4.1 - Assegurar que la població manté uns hàbits alimentaris saludables, en el 
marc d’un estil de vida saludable

4.1.1
Promoure i impulsar el seguiment de dietes saludables i sostenibles per part de 
tota la població, conscienciant-la de l’impacte que ocasiona l’alimentació en la seva 
salut i el seu entorn

4.1.2 Adaptar les produccions catalanes als nous requeriments i hàbits de consum  

Objectiu 4.2 - Garantir un model alimentari que promogui la salut del sol, de l’aigua, de 
l’aire, de les plantes, dels animals, del mar i de les persones (One Health)

4.2.1 Vetllar per un model basat en una sola salut que garanteixi la salut del sol, de 
l’aigua, de l’aire, de les plantes, dels animals i de les persones

4.2.2 Tenir els màxims estàndards possibles de seguretat i qualitat alimentària i vetllar 
per al seu compliment
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Relatoria de la sessió
1. Presentació (30’)

El Sr. Carmel Mòdol, director general 
d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agro-
alimentàries, dona la benvinguda a les 
persones participants i explica el context de 
la redacció del Pla Estratègic de l’Alimentació 
de Catalunya. Després de la presentació 
de les persones dinamitzadores, s’explica 
l’estructura i els objectius de la sessió 
i es fa una presentació general del Pla 
perquè les persones participants coneguin 
el plantejament metodològic, els eixos de 
treball i els objectius i les línies estratègiques 
proposades. 

2. Treball en grup (50’) 

Les persones participants es distribueixen 
en dos grups. Els grups treballen sobre l’eix 
4 (Crear un sistema alimentari saludable 
i de confiança) a partir de les dues línies 
estratègiques prioritzades. Es fa una recollida 
de propostes individuals, amb posterior 
agrupació per temàtiques, mitjançant l’eina de 
treball col·laboratiu en línia Mural:

• Grup A (7 persones participants, 1 persona 
de l’equip redactor)

Per promoure l’autoproveïment i així 
disminuir la dependència del mercat 
global, es recullen propostes relacionades 
amb la potenciació dels productes de 
proximitat i de temporada (visibilitzar el 
valor afegit del comerç de proximitat, fer 
campanyes i incentius fiscals per a la 
seva promoció, fomentar preus justos i 
accessibles per tothom). També es parla 

de la importància de fomentar el treball 
en xarxa, les relacions i l’intercanvi 
locals, i de la potenciació de la relació 
estreta entre productors locals i persones 
consumidores. Es recullen també 
observacions respecte a la millora de 
la  informació que arriba al consumidor, 
basada en estudis i que sigui una 
educació alimentària que abasti  tots 
els nivells (nutricional, salut, respecte 
al medi ambient, etc.). Es fan també  
propostes relatives als canvis que es 
veuen necessaris pel que fa al model de 
producció i transformació i per promoure 
nous hàbits de consum.

Per fer front a l’emergència climàtica 
amb l’impuls de models de producció 
que generin un impacte ambiental 
neutre o positiu, es considera necessari 
reduir l’impacte ambiental que genera 
l’exportació i importació d’aliments i reduir 
el malbaratament alimentari. També 
es fa esment a la producció circular 
(amb la reducció de residus, el foment 
del reciclatge o la reducció de plàstics 
o ús d’envasos amb menor impacte) i 
l’increment d’ús d’energies renovables. 
La majoria d’intervencions, però, tenen 
a veure amb el foment de sistemes de 
producció sostenibles com la ramaderia 
extensiva, la producció ecològica o de 
proximitat, la reducció d’emissions d’efecte 
hivernacle amb la reducció del consum 
de carn, etc., així com la reconversió 
d’indústries actuals a activitats amb menor 
impacte, entre les quals la transformació 
de cultius per ramaderia a cultius per al 

Com que la sessió de debat en línia del 
dia 15 de juny va exhaurir les places, es va 
habilitar una segona sessió per treballar l’eix 
1: Com aconseguir un sistema sostenible, 
transformador i basat en la bioeconomia 
circular. Es va realitzar el dimecres 1 de 
juliol, de 18h a 20h, mitjançant la plataforma 
de videoconferència Teams i utilitzant l’eina 
col·laborativa Mural per al treball de recollida i 
sistematització de propostes.

Objectius específics de la 
sessió
Recollir propostes d’actuació sobre “com 
aconseguir un sistema alimentari sostenible, 
transformador i basat en la bioeconomia 
circular”, a partir dels temes prioritzats al web 
entre el 25/05 i el 10/06:

 - Disminuir la dependència del sistema 
alimentari català respecte al mercat global 
(línia estratègica 1.3.2, relacionada amb 
l’objectiu estratègic 1.3: orientar el sistema 
alimentari català cap a un major grau d’au-
toproveïment alimentari).

 - Afavorir la transició cap a models de 
producció d’aliments que generin un impacte 
ambiental neutre o positiu (línia estratègica 
1.1.1, relacionada amb l’objectiu estratègic 
1.1: vetllar per la mitigació i adaptació a 
l’emergència climàtica, preservant i restablint 
els recursos sobre els quals depèn el 
sistema alimentari).

Compartir amb les persones participants el 
treball desenvolupat respecte a les línies 
estratègiques seleccionades per afavorir 
el seu coneixement del Pla Estratègic de 
l’Alimentació.

Sostenible, transformador i basat en la bioeconomia circular
Objectiu 1.1 Vetllar per la mitigació i adaptació a l’emergència climàtica, preservant i resta-
blint els recursos sobre els quals depèn el sistema alimentari

1.1.1 Afavorir la transició cap a models de producció d’aliments que generin un impacte 
mediambiental neutre o positiu

1.1.2 Afavorir la transició cap a models d’indústria alimentària sostenibles i que generin 
un impacte mediambiental neutre o positiu

1.1.3 Prevenir les pèrdues i el malbaratament alimentari al llarg de tota la cadena de valor 
alimentària

1.1.4 Preservar els recursos eco-sistèmics disponibles actualment

Objectiu 1.2 Assolir un model alimentari dinàmic i generador de valor, basat en la bioeco-
nomia circular, que garanteixi la sostenibilitat econòmica de tota la cadena alimentària

1.2.1
Assegurar la viabilitat econòmica de les petites i mitjanes produccions i indústries 
agroalimentàries

1.2.2 Fomentar la circularitat en tots els processos i etapes de la cadena de valor 
alimentària

Objectiu 1.3 - Orientar el sistema alimentari català cap a un major grau d’auto-proveïment 
alimentari

1.3.1
Diversificar la producció agroalimentària catalana a partir del càlcul del balanç entre 
producció i consum d’aliments i l’aprofitament de les capacitats productives del 
sistema alimentari català

1.3.2 Disminuir la dependència del sistema alimentari català respecte al mercat global

Propi i arrelat al territori
Objectiu 2.1 - Garantir la cohesió territorial i l’arrelament de la població a les zones rurals 
de Catalunya

2.1.1 Connectar les zones urbanes i rurals i fomentar el seu reconeixement mutu

2.1.2 Atraure i fixar població en les zones rurals per aturar el despoblament

Objectiu 2.2 - Reforçar l’autoestima alimentària a Catalunya

2.2.1 Assolir un major reconeixement i prestigi de l’alimentació a Catalunya als mercats 
agroalimentaris globals

2.2.2 Posar en valor la diversitat de productes catalans i l’elevada riquesa territorial com a 
element diferencial de país

2.2.3 Reconèixer la cultura alimentària i la gastronomia catalanes, basada en els nostres 
productes, com a patrimoni de país

2.2.4
Promoure una consciència alimentària entre la ciutadania per tal que es valorin les 
repercussions que generen les seves decisions de consum alimentari en el nostre 
territori

Just, equitatiu i cohesionat
Objectiu 3.1 - Impulsar un model alimentari socialment sostenible i accessible per a tothom

3.1.1 Garantir que totes les persones disposen d’accés físic i econòmic a una alimentació 
suficient, segura, saludable i de qualitat

3.1.2
Promoure la generació de llocs de treball inclusius i de qualitat, que garanteixin una 
vida digna a tots els actors implicats en la cadena de valor alimentària, fent èmfasi 
en el sector primari

Objectiu 3.2 - Garantir l’equilibri del sistema a través d’una distribució de valor justa i 
equitativa entre tots els agents de la cadena de valor alimentària

3.2.1 Equilibrar la captació de valor entre els diversos agents de la cadena alimentària 
segons la seva capacitat de generar valor

3.2.2 Millorar la posició dels productors primaris en la cadena de valor alimentària, reco-
neixent la seva posició com a baula imprescindible en la generació de valor

Objectiu 3.3 - Impulsar la col·laboració i la cooperació entre els actors de la cadena de 
valor alimentària a Catalunya

3.3.1
Facilitar la cooperació i la generació de sinergies entre els actors d’una mateixa 
baula de la cadena alimentària

3.3.2 Promoure la interrelació i col·laboració entre els diferents grups d’interès vinculats 
a l’alimentació

Saludable i de confiança
Objectiu 4.1 - Assegurar que la població manté uns hàbits alimentaris saludables, en el 
marc d’un estil de vida saludable

4.1.1
Promoure i impulsar el seguiment de dietes saludables i sostenibles per part de 
tota la població, conscienciant-la de l’impacte que ocasiona l’alimentació en la seva 
salut i el seu entorn

4.1.2 Adaptar les produccions catalanes als nous requeriments i hàbits de consum  

Objectiu 4.2 - Garantir un model alimentari que promogui la salut del sol, de l’aigua, de 
l’aire, de les plantes, dels animals, del mar i de les persones (One Health)

4.2.1 Vetllar per un model basat en una sola salut que garanteixi la salut del sol, de 
l’aigua, de l’aire, de les plantes, dels animals i de les persones

4.2.2 Tenir els màxims estàndards possibles de seguretat i qualitat alimentària i vetllar 
per al seu compliment
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consum humà directe.

• Grup B (6 persones participants, 2 
persones de l’equip redactor)

La promoció de la producció i venda de 
productes locals, amb incentius econòmics 
com ara aranzels a la importació o ajudes 
per a petites produccions locals, és el tema 
sobre el qual es recullen més propostes 
per promoure l’autoproveïment alimentari. 
També es considera adequada la promoció 
de pràctiques com la permacultura o altres 
nous conceptes d’agricultura (food forest), 
optimitzar recursos i reduir la producció 
de residus. Es recullen altres categories 
de propostes, com la consecució d’una 
alimentació saludable per a tothom, la 
promoció de cultius diversos o la facilitació 
de l’accés a la terra mitjançant l’impuls a 
un banc de terres.

En relació a la potenciació de models 
de producció que ajudin a fer front a 
l’emergència climàtica, es proposa 
promoure el conreu sostenible, 
amb mesures com la potenciació i 
la recuperació de varietats locals, 
la prohibició d’ús d’agroquímics 
contaminants, incentivar amb subvencions 
o formació el conreu agroecològic. També 
es recullen actuacions per protegir la 
fauna i la flora en els medis rurals, amb 
una normativa sobre benestar animal més 
estricta, un major estudi de la biodiversitat 
de cada zona per afavorir la diversitat 
de plantes i animals o l’increment i 
respecte de la naturalitat dels marges dels 
camps. Es parla també de la necessitat 

de disminuir de manera progressiva la 
producció intensiva, d’acostar persones 
productores amb persones consumidores, 
reduir el malbaratament (no només per 
part del consumidor, sinó també al principi 
de la cadena de producció) i la raciona-
lització de les infraestructures. Es fan 
també propostes específiques respecte a 
la pesca, com la potenciació dels cultius 
aquapònics i l’eliminació de la pesca d’ar-
rossegament. 

3. Posada en comú (30’)

Les persones relatores expliquen els temes 
parlats a cada un dels dos grups. Després 
s’obre un torn de paraula perquè les persones 
participants puguin compartir les seves 
reflexions i opinions amb la resta dels grups.

Una de les participants fa un comentari 
relacionat amb la temàtica de la pesca, i 
proposa eliminar la pesca d’arrossegament. 
Igualment, reafirma la necessitat de reduir 
la quantitat de consum de carn, i passar un 
percentatge important de consum de proteïnes 
animals a vegetals. S’han de  potenciar cultius 
que es basin en varietats locals adaptades a 
cada territori.

Una segona intervenció considera molt 
important fer formació a les escoles sobre els 
productes de temporada i proximitat, ja que 
“els joves han d’entendre que no hi ha cireres 
a l’hivern”. També proposa que és necessària 
una campanya de formació a totes les 
escales, i veure la problemàtica des del punt 
de vista de les persones consumidores.

Una altra persona participant defensa 

els cultius aquapònics com a exemple de 
producció circular, que es podrien fer a petita 
o a gran escala, tenint en compte que les 
piscifactories no marines són més sostenibles.

Un dels participants opina que és necessari 
potenciar sistemes productius circulars com 
poden ser l’aquapònic del qual ja s’ha parlat  o 
la ramaderia regenerativa. D’aquests sistemes 
hi ha molt pocs exemples a Catalunya i es 
redueixen en anècdotes en el nostre territori, 
quan haurien de ser la majoria. Defensa que 
determinades actuacions de l’administració 
han de servir com “palanca” per promoure 
canvis en la societat i el món professional.

Defensa que, si estem buscant un sistema 
alimentari per a totes, cal buscar uns equilibris 
entre ramaderia intensiva i extensiva. Per 
poder fer que l’alimentació sigui accessible 
a tothom i que es passi d’una agricultura 
intensiva a extensiva, s’ha de reduir el consum 
de carn.

4. Tancament i comiat (10’)

S’acaba la sessió amb agraïment per la feina 
feta a totes les persones assistents, explicant 
les dates de les properes sessions de debat 
i animant a participar-hi. També s’explica 
que totes les propostes seran incorporades 
a la plataforma participa.gencat.cat des de la 
qual la ciutadania els hi podrà donar suport, 
i rebran la corresponent resposta tècnica 
una vegada analitzades per l’equip tècnic de 
redacció del Pla Estratègic de l’Alimentació de 
Catalunya.
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Títol de la proposta Descripció de la proposta Eix en el qual ha estat recollida

C5_001_Visibilitzar el valor afegit del comerç 
de proximitat 

Visibilitzar el valor afegit del comerç de 
proximitat alimentari d'aquest pais, mes enllà 
de l'operació economica: cohesió social, 
conciliació familiar, seguretat al carrer, ...

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_002_Prioritzar el producte de proximitat 
- km.0

 S'ha de posar primer de tot el producte de 
proximitat, el Km zero, perquè te molt valor 
afegit i crea una economia circular impara-
ble

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_003_Fomentar l'ús de productes de 
proximita

Fomentar l'ús de productes de proximitat 
a través de campanyes, taxar el carboni 
(emissions) i la promoció de la seva venda 
als mercats semanals o fixes

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_004_Fomentar els productes de tempo-
rada

Fomentar els productes de temporada a 
través de campanyes publicitaries, edu-
cació, taxació de carboni o incentiu pro-
ducte local: Publicitat en xarxes d'impacte 
i abasta general (televisió sobre tot) dels 
productes locals amb explicació dels benefi-
cis del consum (qualitat i costos)

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_005_Preus accessibles per a tothom 
dels productes de temporada i del territori

Fomentar preus accessibles per a tothom 
sobre els productes de temporada i del 
territori  pel consum i transformació dels 
mateixos.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_006_Preu just en tota la cadena ali-
mentària

Preu just en tota la cadena alimentària que 
permet tenir un economia circular sana i que 
sigui sostenible i accessible a tothom

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_007_Impulsar accions a l'espai públic 
relacionades amb l'alimentació

Impulsar accions a l'espai públic: cursos 
per aprendre a conrear, fer conserves, etc, 
o projectes com "l'Increïble comestible" 
(espais públics amb arbres fruiters i plantes 
comestibles a Cardedeu)

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_008_Foment d'horts comunitaris Foment d'horts comunitaris als barris (horts 
sense ànim de lucre, no parcel·les individu-
als) i als espais públics oberts

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_009_Horts escolars per autoabastiment 
de menjadors

Projectes d'horts escolars per autoabasti-
ment dels menjadors

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_010_Afavorir/crear xarxa entre els pro-
ductors locals

Afavorir/crear xarxa entre els productors lo-
cals amb una xarxa de producció i distribu-
ció i consum local a través d'una plataforma 
(APP?)

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_011_Promoure relacions d'intercanvi de 
coneixement

Promoure relacions d'intercanvi de coneix-
ement per compartir experiències d'èxit. 
Impulsar esdeveniments específics des de 
l'administració pública

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_012_Afavorir/crear connexions més di-
rectes entre productors locals i consumidors

Reduir al màxim els intermediaris i augmen-
tar la connexió del consumidor de la ciutat 
amb la producció: Afavorir/crear connex-
ions més directes entre productors locals i 
consumidors

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_013_Afavorir xarxes de consum local Afavorir xarxes de consum local, disminu-
int així el transport dels aliments: fomentar 
grups de consum local en xarxa

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_014_Informació al consumidor final de 
l'origen del producte

Informació al consumidor final de l'origen del 
producte

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

Títol de la proposta Descripció de la proposta Eix en el qual ha estat recollida

C5_015_Implementar resultats d'estudis 
sobre varietats adaptades

Implementar resultats d'estudis sobre vari-
etats productives adaptades al territori

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_016_Plataforma permanent de consulta 
sobre estratègies i accions de millora rela-
cionada amb la producció sostenible

Establir una plataforma permanent de 
consulta per resoldre dubtes o vehicular 
propostes sobre estratègies i accions de 
millora vinculades a l'objectiu de l'eix

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_017_Educació alimentària Educació allmentatia en tots els nivells: 
nutricinal, de respecte del Miedi Ambient, de 
la salut de les persones, del paisatge, dels 
oficis del sector primari i dels petits obradors 
transformadors

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_018_Repensar els escorxadors petits 
d'àmbit comarcal

Repensar els escorxadors petits d'àmbit 
comarcal, donen viabilitat a la ramaderia 
extensiva , al carnisser de proximitat, bàsic 
per l'economia circular

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_019_Valorar la disminució d'externali-
tats ambientals de les varietats productives 
locals

Posar en valor la disminució d'externalitats 
ambientals de les varietats productives 
locals o del territori proper

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_020_Reduir l'impacte ambiental que 
genera la importació i exportació d'aliments

Reduir les exportacions d'aliments a altres 
mercats i posar arancels a productes impor-
tats. Subvencions a productes produïts per a 
consumir a Catalunya i no fora

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_021_Reduir el malbaratament alimentari Reduir malbaratament alimentari a base 
d'educació,  campanyes de publicitat i de 
la penalització del malbaratament alimentari 
(reducció de la bonificació de taxes que per-
met la donació dels excendents alimentaris)

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_022_Afavorir sistemes circulars  de 
producció

Afavorir sistemes de producció circular, amb 
reciclatge, reutilització, etc (ex: ampolles 
de vidre, teixits reciclats, compostatge) i la 
reducció o prohibició de l'ús de plàstics i 
incentivar ús d'envasos amb menys impacte 
com plàstic orgànic, paper o vidre

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_023_Reduir residus mitjançant la recoll-
ida selectiva de fracció orgànica domèstica 
i industrial

Reduir residus mitjaçant el retorn amb la 
recollida selectiva orgànica  tant domèstica 
com industrial

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_024_Incrementar l'ús d'energies renov-
ables 

Incrementar l'ús d'energies renovables en el 
sector alimentari, amb autoproducció a les 
indústries o contractant distribuidores amb 
fonts renovables

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_025_Passar d'un model de ramaderia 
intensiva a extensiva i/o granges regenera-
tives

Passar d'un model de ramaderia intensiva 
a extensiva i/o granges regeneratives: La 
ramaderia extensiva te un efecte bàsic en la 
neteja de la massa forestal: Mocel RAMATS 
DE FOC treballen Bombers, Ramaders, 
Carnissers

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_026_No donar ajuts a producció de pro-
ductes amb petjada ecològica important

No donar ajuts a producció de productes 
amb petjada ecològica important (carn, peix, 
etc). Apujar-los els impostos per compensar 
l'impacte que tenen utilitzant aquests diners 
per a projectes que ajudin a paliar canvi 
climàtic. Ajuts a producció de productes lo-
cals amb petjada ecològica neutra o positiva

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular
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Títol de la proposta Descripció de la proposta Eix en el qual ha estat recollida

C5_027_Afavorir/premiar sistemes com la 
Permacultura

Afavorir/premiar sistemes com la Permacul-
tura. Donar a conèixer. Posar a l'abast de 
tothom en la mesura del possible.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_028_Fomentar i incentivar producció 
ecològica i de proximitat

Fomentar i incentivar producció ecològi-
ca i de proximitat, taxar carboni en con-
traposició. Afavorir  licitacions, contractes a  
productors i distribuidors que cuidin el medi 
ambient, de baix impacte

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_029_Reduir emissions d'efecte hiverna-
cle reduint la producció de carn 

Reduir emissions d'efecte hivernacle reduint 
la producció de carn 

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_030_Reconvertir les indústries actuals a 
activitats amb menor impacte

Reduïr ús de cultius a ramaderia i incremen-
tar el d'ús de consum humà directe. Ajuts 
a ramaders per a reconvertir el negoci a 
conreus i/o santuaris d'animals.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_031_Promoure recerca sobre relació 
model de producció i territori

Promoure  la recerca en el camp de la rel-
ació entre el que es menja i el ús i  la  forma 
del territori

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_032_Facilitar la comercialització de 
productes produits al territori

Facilitar la comercialització de productes 
produits al territori, per exemple per mitjà 
d'una taxa que tingui en compte el quilome-
tratge  dels aliments

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_033_Desincentivar la producció d'ali-
ments orientada a l'exportació

Desincentivar la producció d'aliments orien-
tada a l'exportació, per exemple, per mitjà 
de mesures fiscals. Posar aranzels als pro-
ductes de l’exterior i ajudes als productes 
locals: gravar la importació d'aliments de 
zones forànees i incentivar projectes per a la 
producció local de productes de fora.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_034_Incentivar zones de producció local 
en zones rurals

Incentivar zones de producció local en 
zones rurals,  la producció i distribució de 
productes de proximitat amb la construcció 
d'infrastructures logístiques de proximitat 
per afavorir la distribució d'aliments locals. 
Potenciar els mercats de proximitat suprimint 
part de la cadena de distribució

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_035_Sancionar la importació de pinsos i 
ferratges

Sancionar la importació de pinsos i fer-
ratges, de manera que la producció sigui 
unícament local i reflexiu amb les mesures 
necessaries per gestionar el consum d'ai-
gua, deixar de malmentre i recuperar els 
sòls i aplicar les mesures per a la biodiversi-
tat de la fauna i la flora salvatge.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_036_Retirar les subvencions per a l’ex-
plotació animal

Retirar les subvencions per a l’explotació an-
imal i crear ajudes a les petites produccions 
locals hortícoles.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_037_Fer cultius basats en la permacul-
tura

Fer cultius basats en la permacultura per 
optimitzar recursos i reduir els residus

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_038_Treballar amb nous conceptes 
d’agricultura com són els “food forest”.

Treballar amb nous conceptes d’agricultu-
ra com són els “food forest”. Ensenyar als 
usuaris dels “food forest” el que són, com es 
mantenen, i info sobre noves plantes (identi-
ficació, recol·lecció i preparació). Dissenyar 
i treballar food forests a llarg termini i en situ-
acions permanents. Utilitzant les diferents 
capes de vegetació així com els fixadors de 
nitrogen. I utilitzant especies locals

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

Títol de la proposta Descripció de la proposta Eix en el qual ha estat recollida

C5_039_Eliminar, si es pot, l’ús de maquinar-
ia pesada

Sopesar i eliminar, si es pot, l’ús de maqui-
naria pesada que compacta el sòl.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_040_Conscienciar sobre la importància 
de substituir els conreus ramaders per diver-
sificar les especies

Fer campanyes de conscienciació de la im-
portància de substituir els conreus ramaders 
per diversificar les especies i que siguin per 
consum humà directe.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_041_Alimentació saludable per a totes Que la prestació d'aliments a les famílies 
en situació de vulnerabilitat sigui conscient: 
aliments sostenibles, ecològics i vegetals. 
Alhora que hi hagi un seguiment per tal que 
les famílies puguin aprofitar al màxim els 
aliments, Apendre a cuinar amb aliments 
vegetals, frescos i autòctons

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_042_Promoció de cultius diversos Realitzar estudis que analitzin la biodiversitat 
de la zona i aplicar mesures per afavorir la 
diversitat de plantes i animals:  promoure 
el conreu d'aliments diversos i afavorir 
petites explotacions, per evitar l'expansió de 
monocultius orientats a l'exportació (mai po-
drem ser auto-suficients si només produim 
préssec)

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_043_Facilitar l'accés a la terra creant un 
Banc de terres

Facilitar l'accés a la terra creant un Banc de 
terres

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_044_Donar incentius per conrear ali-
ments de forma agroecològica

Donar incentius (subvencions, formació etc) 
per conrear aliments de forma agroecològi-
ca i adequats a les condicions del territori. 
A Catalunya, la gran majoria de les zones 
agrícoles haurien de tenir conreus de secà 
(com tenien tradicionalment)

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_045_Anar implementant localment 
alternatives al model general de cultiu que 
incloguin plantes autòctones, fauna i flora 
salvatges, diversitat...

Anar implementant localment alternatives 
al model general de cultiu que incloguin 
plantes autòctones, fauna i flora salvatges, 
diversitat...Treballar amb les plantes pròpies 
del territori o aquelles que s'adaptin bé 
sense haver-nos de quedar sense aigua als 
freàtics ni us de químics.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_046_Reduir, penalitzar o prohibir l'ús de 
productes químics i fitosanitaris

Reduir ús de químics i fitosanitaris que 
afecten el sòl, aigua i la salut humana: Que 
la policia penalitzi l’ús de pesticides, fito 
químics, etc...Prohibir l'ús d'inputs agro-
químics que esgoten el sòl, contaminen 
aigua i medi-ambient local, etc.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_047_Recuperar varietats de plantes 
locals i diverses

BANC DE LLAVORS: Recuperar varietats de 
plantes locals i diverses. Foragitar Montsan-
to/Bayer.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_048_Que la normativa i les inspeccions 
siguin més estrictes amb el benestar dels 
animals.

Que la normativa i les inspeccions siguin 
més estrictes amb el benestar dels animals.  
Prohibir les formes d’explotació intensives 
als animals que es coneix que provoquen un 
immens patiment als animals.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_049_Revertir els efectes de la concen-
tració parcel·laria

Revertir els efectes de la concentració 
parcel·laria per incrementar l’extensió dels 
marges.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular
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Títol de la proposta Descripció de la proposta Eix en el qual ha estat recollida

C5_050_Respectar la naturalitat dels marges 
dels camps. 

Respectar la naturalitat dels marges dels 
camps. No talar els arbres, estassar ni apli-
car fitosanitaris als marges de camp.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_051_Limitar el nombre de ruscs per 
explotació

Limitar el nombre de ruscs per explotació 
en allò que no interfereixi a les comunitats 
de pol·linitzadors salvatges. No realitzar 
explotacions apícoles en aquelles àrees 
d’especial protecció pels insectes pol·lin-
itzadors.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_052_Facilitar la venta directa del pro-
ductor

Facilitar la venta directa del productor (por 
ejemplo ganadero) al consumidor requiere 
modificaciones en las exigencias fiscales 
que debe cumplir

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_053_Reducció del malbaratament Reduir dràsticament el malbaratament 
alimentari. No només en el consumidor, sinó 
també al principi de la cadena de producció. 
Cal canviar la concepció de quins aliments 
es poden vendre i quins no, per aprofitar 
tots els recursos que s'inverteixen en produir 
aliments

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_054_Fer campanyes educatives per 
reduir el malbaratament

Fer campanyes educatives per al no mal-
baratament d’aliments: la planificació dels 
àpats familiars, la utilització de part dels 
vegetals de les que no es té coneixement 
que es pot usar.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_055_Disminució progressiva de la pro-
ducció intensiva

Degut als impactes que té la producció de 
carn en el canvi climàtic, la contaminació del 
sòl, la sobreexplotació de l’aigua, la trans-
missió de malalties, la resistència als an-
tibiòtics, el patiment animal, així com l’efecte 
negatiu del consum de carn en la salut, seria 
important reduir aquesta producció. Cal 
eliminar progressivament la producció inten-
siva i basar-nos en produccions extensives, 
reduint molt el consum de productes animals 
per càpita.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_056_Incentivar fiscalment la produc-
ció agricola i ramadera amb poc impacte 
ambiental.

Incentivar fiscalment la producció agricola i 
ramadera amb poc impacte ambiental.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_057_Eliminar la pesca d’arrossegament Eliminar la pesca d’arrossegament de les 
costes catalanes i mantenir les formes de 
pesca tradicional i selectiva. Alhora que 
potenciar les vedes i les zones de reserva.

1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular

C5_058_Introduir els cultius aquapònics Introduir els cultius aquapònics 1 - Sostenible, transformador i basat en la 
bioeconomia circular
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