
Jo participo en el futur de la producció ecològica
Procés participatiu per definir el Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2023-2027

Nom de la vostra 
organització/col·lectiu

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Dades de contacte - Nom i cognoms: Carolina Domínguez / Alba Gros

- Càrrec/responsabilitat: presidenta / sòcia treballadora

- Adreça de correu electrònic:domcarolina@gmail.com / 
info@agrocultura.org

- Número de telèfon: 659929652 / 938 787 035

Eix de debat escollit Eix 3

Pregunta a la que dona 
resposta

Com pot l’agricultura ecològica ajudar a mitigar el canvi climàtic?

Descripció de la proposta Incloure línies de recerca participativa sobre maneres de continuar cultivant 
aliments i no reduir la productivitat sense haver de treballar el sòl i sense usar 
herbicides.  Fomentar la creació i manteniment d’estructures agroecològiques: 
tanques, franges herbades, basses, bardisses...que augmentin la biodiversitat 
associada als cultius tot i proporcionant serveis de control de plagues i malalties

Arguments a favor Sense treballar el sòl s’augmenta la biodiversitat que conté i s’afavoreix el 
procés de retenció de carboni. D’aquesta manera, el sòl pot esdevenir realment 
un embornal de carboni i d’aquesta manera contribuir a compensar les emissions  
a l’atmosfera d’aquest i altres sectors. A més, s'estalvien costos de passades de 
tractor.

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Molt

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna

Ja hi ha un grup operatiu que comença a treballar en aquest sentit i ja hi ha 
experiències a França que ens caldria conèixer per intentar veure què podem 
aprendre.

Nom de la vostra 
organització/col·lectiu

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Dades de contacte - Nom i cognoms: Carolina Domínguez / Alba Gros

- Càrrec/responsabilitat: presidenta / sòcia treballadora

- Adreça de correu electrònic:domcarolina@gmail.com / 
info@agrocultura.org
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- Número de telèfon: 659929652 / 938 787 035

Eix de debat escollit Eix 3

Pregunta a la que dona 
resposta

Augmentar la superfície agrària ecològica i evitar-ne la disminució

Descripció de la proposta Protegir les finques que ja estan en producció agrària ecològica i evitar que 
retornin a la producció convencional per un canvi de titularitat

Arguments a favor Donar d’alta una finca en producció ecològica requereix d’uns temps de 
reconversió, habitualment. D’altra banda, no té sentit des d’un punt de vista de 
país, que les finques que ja porten anys en producció ecològica retornin a la 
producció convencional només per un canvi de titularitat. En aquest sentit, la 
recerca de terres de productors de porcí intensiu no ecològic per a abocar 
purins, fa que aquest retrocés no sigui pas una situació impossible. 

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Pot ser que els operadors/es que vulguin donar-se d’alta al CCPAE i que estiguin  
prop de la jubilació s’ho pensin més si tenen previst traspassar la finca.

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Mitjana

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna
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Nom de la vostra 
organització/col·lectiu

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Dades de contacte - Nom i cognoms: Carolina Domínguez / Alba Gros

- Càrrec/responsabilitat: presidenta / sòcia treballadora

- Adreça de correu electrònic:domcarolina@gmail.com / 
info@agrocultura.org

- Número de telèfon: 659929652 / 938 787 035

Eix de debat escollit Eix 3

Pregunta a la que dona 
resposta

Com pot contribuir la producció agrària ecològica a la millora de la fertilitat del  
sòl i a la sobirania alimentària

Descripció de la proposta Més mesures d’incentivació de la producció de lleguminoses en producció 
agrària ecològica 

Arguments a favor Augmentaria la sobirania alimentària i disminueix la dependència de matèries 
primeres d'altres països pel que fa als aliments per a ingesta humana i també per 
a la producció d’aliments per a animals. A més, augmentaria la fertilitat dels sòls  
amb el conseqüent augment de nitrogen. 

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Molt

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna
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Nom de la vostra 
organització/col·lectiu

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Dades de contacte - Nom i cognoms: Carolina Domínguez / Alba Gros

- Càrrec/responsabilitat: presidenta / sòcia treballadora

- Adreça de correu electrònic:domcarolina@gmail.com / 
info@agrocultura.org

- Número de telèfon: 659929652 / 938 787 035

Eix de debat escollit Eix 3

Pregunta a la que dona 
resposta

Creació d’un cicle formatiu de grau superior en agroecologia i canvi climàtic 
per part de l’INCUAL 

Descripció de la proposta Pressionar l’INCUAL (Institut de Qualificacions que depèn de l’Estat espanyol) 
per aconseguir l’aprovació del títol de cicle formatiu de grau superior en 
agroecologia i canvi climàtic

Arguments a favor Actualment l’ensenyament reglat en producció agrària ecològica i agroecologia 
només arriba a nivell de cicle formatiu en grau mig, que està pensat per a formar  
operaris/operàries. El grau superior permetria un currículum ideat per a 
persones gestores de finques grans i per a persones que tinguin projectes amplis 
que incideixen en l’entorn rural on s’ubiquen i que siguin multidisciplinars amb 
impacte ambiental, social i econòmic.

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Molt

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna
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Nom de la vostra 
organització/col·lectiu

L’Era, Espai de Recursos Agroecològics

Dades de contacte - Nom i cognoms: Carolina Domínguez / Alba Gros

- Càrrec/responsabilitat: presidenta / sòcia treballadora

- Adreça de correu electrònic:domcarolina@gmail.com / 
info@agrocultura.org

- Número de telèfon: 659929652 / 938 787 035

Eix de debat escollit Eix 3

Pregunta a la que dona 
resposta

Com rendibilitzar la investigació i recerca en producció agrària ecològica a 
Catalunya? Com optimitzar i millorar la recerca entre els diferents agents del 
sector i adequar-la a les necessitats demandades?

Descripció de la proposta Creació d’un organisme que permeti augmentar la relació i coordinació entre els  
diferents agents relacionats amb la investigació i la recerca en producció agrària  
ecològica

Arguments a favor Diferents organismes catalans tenen equips que treballen en recerca en 
producció agrària ecològica i agroecologia. La creació d’un organisme dedicat 
a aquest tema permetria coordinar aquestes recerques, traspassar coneixement 
entre elles i optimitzar la seva feina. No estem parlant d’un centre amb equip de 
recerca propi sinó d’un punt de trobada i coordinació. A més, des d’aquest 
organisme nou es podria cercar fórmules de transferència cap als diferents 
agents, buscant les maneres més efectives.  

Possibles contrapartides o 
efectes negatius (si escau)

Nivell de rellevància o 
prioritat 

Molt

Nivell de consens de la 
proposta

Molt

Altra informació que 
considereu oportuna
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