Al·legació a l’apartat H3.
Sol·licito canvi de redactat de l’apartat H3 i que es deixi a l’estil de : “H3 En el cas de l’horta familiar, que es prioritzi
la producció ecològica, amb les corresponents pràctiques agràries i gestió de residus associades. “
Justificació de l’al·legació.
Els conceptes “bones pràctiques agràries” i “correcta gestió dels residus generats” poden ser molt amplis i
controvertits. A més, ja estarien inclosos dins del concepte “que incloguin una producció ecològica”: La normativa de
producció ecològica ja conté especificacions sobre pràctiques agràries i sobre gestió de residus. Si els dos conceptes
esmentats es volen imposar com a norma fora de la definició de ‘producció ecològica’, caldria especificar-los en
detall. En cas contrari poden deixar a l’hortolà en indefensió, davant d’arbitrarietats en la seva interpretació per part
del funcionari de torn que n’efectui l’auditoria.
A/ A títol d’exemple i sobre les bones pràctiques agràries:
Sota el paraigües de l’agricultura ecològica hi ha una gran diversitat de corrents, amb diverses pràctiques i maneig
agràries, algunes d’elles fins i tot oposades. Per exemple: Agricultura Regenerativa, Permacultura, Jadam,
Biodinàmica, Sintròpica, etc. I amb diversos tipus de maneig, tals com llaurar vs. no llaurar, sòl nu vs. coberta viva
permanent o encoixinat, compostatge en pila vs. compostatge en superfície, etc.
D’altra banda, també es podria considerar la gestió de marges: Desherbar o no desherbar? El no desherbat de
marges podria estar mal considerat sota una visió estètica aliena a l’agricultura ecològica, en la qual està clar que
aquests marges amb vegetació espontània són una font de biodiversitat, tant vegetal com animal: Hi ha adventícies
comestibles i també son pols d’atracció per a fauna auxiliar.
B/ A títol d’exemple i sobre la gestió de residus:
En agricultura ecològica es permet el plàstic, entre altres, com a material de cobertura del sòl per a control
d’adventícies i també per a solaritzacions. Està clar que, si s’utilitzen plàstics, aquests acabaran essent un residu i
s’han de gestionar correctament.
Ara bé, algú podria arribar a considerar residu a les restes orgàniques de poda, a les herbes dallades, a les restes
d’horta, a les hortalisses malmeses, etc. Tot el que són restes orgàniques són compostables (en pila o en superfície),
per tant no s’haurien de catalogar com a residus. Tot plegat és biomassa i conté CO2 capturat de l’atmòsfera i són
bons recursos per a incrementar el % de matèria orgànica del sòl. Per aquest motiu és imprescindible fer una bona
definició del significat de ‘gestió de residus’ o, molt millor, associar-ho al què ja té descrit la normativa d’agricultura
ecològica.
C/ Proposta addicional.
Apart de canviar el redactat d’aquesta proposta H3 del PDU i, quan s’entri a especificar els seus detalls, seria
encertat que es faci amb la col·laboració d’entitats enteses en el tema. Aquí em permeto proposar les següents:
. Escola Agrària de Manresa: https://educaciodigital.cat/ecamanresa/moodle/mod/page/view.php?id=2041
• Per a la revisió de tot lo associat amb la producció ecològica.
. Associació l’Era (Manresa): https://associaciolera.org/
• També per a la revisió de tot lo associat amb la producció ecològica.
. Col·lectiu Eixarcolant (Jorba): https://eixarcolant.cat/
• Per a la revisió de tot lo relacionat amb la recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats
agrícoles tradicionals.

