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Per cadascun dels eixos de debat hauríeu de presentar les corresponents fitxes de diagnosis i 

propostes que l’organització o col·lectiu vol aportar per al Pla d'acció per al desenvolupament de la 

producció ecològica 2023-2027 (participaeco.accioclimatica@gencat.cat) i seran incorporades al 

proocés de particiàció. 

 

 

Els eixos de debat que us proposem per estrucutrar la informació del procés participatiu són:  
 

Eix 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors  

Eix 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de valor de la 

producció ecològica 

Eix 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi ambient i a la 

sostenibilitat del sistema alimentari 
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Fitxa de Diagnosi 

 
Ompliu aquesta fitxa per a cadascuna de les diagnosis que l’organització o col·lectiu vol aportar per al  
Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2023-2027 
(participaeco.accioclimatica@gencat.cat)  i seran incorporades al conjunt de diagnosis que el DACC 
valorarà per a la seva inclusió. 
 

 

Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

1. És important el relleu generacional dels joves agricultors/res que 

s'incorporen a les explotacions pel futur de la PE? 

Descripció de la diagnosi  La mitjana d’edat de la pagesia al Delta de l’Ebre és molt alta. La falta de 

relleu generacional de les explotacions convencionals, està provocant un 

despoblament del territori i els pocs agricultors que queden cada vegada 

gestionen superfícies més grans de terra, sense que tampoc sigui 

sostenible econòmicament per ells.  

La manca de relleu generacional, és una amenaça del present que pot 

afectar a la cadena de subministrament d’aliments bàsics per la població, 

com l’arròs.  

La producció ecològica d’arròs és una oportunitat per evitar que els joves 

marxin del territori.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi 

ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari. 

 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

2. La biodiversitat dels arrossars és un valor que caldria transmetre i 

consicienciar a la societat de la seva importància. 

Descripció de la diagnosi  La conservació de la biodiversitat i promocionar bones pràctiques 

agronòmiques per potenciar-la, son valors claus que cal transmetre tant al 

pagès com a la societat en general.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi 

ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari. 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

3. Les zones humides on es cultiva l'arròs estan associades a 

ecosistemes fràgils amb una alta biodiversitat que cal preservar. 

Descripció de la diagnosi  Actualment al Delta de l’Ebre, la producció ECO d’arròs no arriba al 0,5%. I 

els pocs agricultors d’ecològic que queden s’estan plantejant abandonar 

aquest sistema de cultiu, per l’alta competència de les males herbes que 

comporten mermes de producció importants.  

El cultiu de l’arròs convencional provoca un alt impacte medi ambiental 

per l’alta càrrega de fitosanitaris, en detriment de la biodiversitat dels 

ecosistemes associats als arrossars que es troben a demes en un medi 

extremadament fràgil, amenaçat per la crisis climàtica i per l’alta pressió 

d’especies invasores que va en augment, any rere any. 

 

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

4. Consideres que la producció ecològica d'arròs és un gran repte 

per les dificultats agronòmiques del cultiu? 

Descripció de la diagnosi  La producció d’arròs convencional es un gran repte de per sí. La producció 

ecològica encara representa un major repte, per la manca d’eines per 

gestionar l’explotació.  

Actualment, la principal problemàtica son les males herbes per la seva 

alta competència i dificultat de control.  

Cal afegir les limitacions i restriccions de la PE, que son més restrictives 

que en producció convencional i deixen en desavantatge al pagès ECO. 

La sostenibilitat de les explotacions d’arròs es sustenta amb les 

sudvencions i no pel preu que es paga al pagès per quilo d’arròs. 

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  EIX 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi 

ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari. 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

5. La producció ECO és una oportunitat per millorar aspectes com: 

qualitat de l'aigua, conservació dels sòls, serveis ecosistèmics per 

la societat... 

Descripció de la diagnosi  L’alt impacte dels pesticides emprats a la producció convencional , 

produeix una pèrdua de la qualitat de l’aigua que després va a parar al 

mar, al riu o les badies on és produeix musclo i ostra.  

El cansament dels sols, a conseqüència del monocultiu sostingut d’arròs, 

és un aspecte important a millorar, ja que els sols s’estan empobrint de 

materia orgànica, estan perdent l’estructura i això també te un impacte 

negatiu en les produccions d’arròs.  

L’ ecosistema de l’arrossar, proporcionar una sèrie de beneficis per la salut 

de les persones i pel medi ambient que cal preservar, potenciar i informar 

a tota la societat de la importància del seu valor.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  EIX 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi 

ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari. 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

6. És necessari reforçar la figura de la pagesia com un actor clau 

dintre de la societat i la ecologia? 

Descripció de la diagnosi  En un context de crisis climàtica, pandèmia i ara el conflicte RUSIA-

UCRAINA, posa de relleu la importància de la sobirania alimentaria i dels 

reservoris de cereals que fan els governs per assegurar aliments per la 

població.  

La figura de la pagesia està molt desvaloritzada i en perill d’extinció. La 

falta de rendibilitat de les explotacions i les dificultats burocràtiques, son 

alguns dels aspectes més negatius pels agricultors.  

Reforçar la figura de la pagesia, també ha de servir per conscienciar als 

consumidors i que valorin els productes de proximitat i amb valor afegit 

com l’ecològic. 

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

7. Els conceptes: producció ecològica, producció sostenible, 

producció integrada, productes naturals. Confonen al 

consumidor? 

Descripció de la diagnosi  Falten campanyes de transparència envers l’etiquetatge de productes 

d’alimentació.  

El consumidor confon els conceptes i no hi ha una confiança clara amb els 

segells.  

Això no ajuda a incentivar el consum de productes més sans, sostenibles, 

com els ecològics.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  EIX 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors. 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

8. Vincular emocionalment el consumidor al producte final (arròs 

ECO) i a l'entorn on es dona, ajudaria a potenciar-lo? 

Descripció de la diagnosi  La producció d’arròs al Delta de l’Ebre es realitza dintre d’un Parc Natural 

envoltat de flamencs i una diversitat d’aus i paisatge molt important per 

Catalunya.  

Els flamencs son un atractiu turístic del Delta i el turisme és un mitjà de 

substiencia per molta gent que viu al territori.  

La producció ecològica d’arròs contribueix a la conservació i preservació 

dels recursos naturals i dels hàbitats per aquestes espècies.  

Transmetre tots aquests valors dintre d’un paquet d’arròs ECO, destinant 

una part del benefici en forma de RETORN per aquest espai, contribuiria a 

reforçar el vincle entre el consumidor i l’entorn on es produeix l’aliment.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  EIX 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors. 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

9. Els valors de la producció ECO entren en contradicció quan el 

producte és d'importació? 

Descripció de la diagnosi  La certificació ECO, certifica que aquell producte s’ha produït amb 

fitosanitaris d’orígen no químic.  

La manca d’avastiment d’arròs ECO produït al territori, implica que s’hagi 

d’importar de fora. Pero el fet que tingui el segell, no vol dir que aquell 

producte sigui sostenible, si la seva importació s’ha fet per avió o vaixell.  

Considerar noves certificacions que vagin més enllà del sistema de 

producció ECO i que també tinguin en compte la petjada de carboni, 

l’eficiència de l’ús de l’aigua i ètica de les condicions laborals. Podria ser 

una manera de posar en valor la producció d’arròs ECO.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

10. Creus que es necessiten més eines per sol·lucionar les 

problemàtiques de la PE (Fitosanitaris, maquinària adecuada…)? 

Descripció de la diagnosi  La producció convencional d’arròs al Delta, ja és tot un repte, ja que cada 

vegada hi ha menys productes i eines per gestionar les explotacions i en 

contrapartida, les problemàtiques d’especies invasores, resistència de les 

males herbes als modes d’acció herbicida i resitencia a Pyricularia. 

El marc de PE d’arròs, encara limita més les eines per gestionar les 

explotacions, aquestes son menys efectives i més toves que les que es fan 

servir en arròs convencional.  

Incrementar la diversitat d’eines per la seva gestió, és la base per la 

transició verda de les explotacions d’arròs ECO, però també molt 

important, per que les explotacions de convencional facin passos per ser 

cada dia menys convencionals i més ecològiques. 

Per que això sigui possible, s’han de destinar molt recursos econòmics al 

centres de recerca per tal de desenvolupar i posar a punt les estratègies 

per que el pagès es pugui defensar de les amenaces presents, que en son 

moltes.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

11. La transferència de coneixement en temes mediambientals és 

essencial per la producció ECO. 

Descripció de la diagnosi  S’ha de reforçar el lligam entre la biodiversitat i la pagesia. Sovint els 

pagesos es veuen com actors que produeixen un impacte negatiu sobre el 

medi ambient, però també cal dir que també son els principals 

responsables que tinguesim cada dia un plat a la taula.  

És bàsic, transferir “consiencia medi ambiental” als pagesos, als 

consumidors, instituts, escoles i societat en general, per tal que siguesim 

tots còmplices i actuem en responsabilitat alhora de produir i de 

consumir.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

12. La investigació aplicada en PE d'arròs hauria de ser permanent al 

llarg del temps? 

Descripció de la diagnosi  Actualment el Projectes de recerca aplicada (I+D) tenen una durada curta i 

costa molt arribar a les línies de finançament.  

La necessitat de la recerca en arròs convencional és alta i necessària. Si 

per producció convencional és necessària, per producció ecològica és 

IMPRESCINDIBLE.  

La situació de produir arròs ECO posa al pagès encara més en 

desavantatge i sobretot, amb una manca d’eines per sol·lucionar les 

dificultats agronòmiques del propi cultiu. 

Si aconseguim un ÒPTIM control de males herbes i reduïm la seva 

competència, que és el principal “cavall de batalla” de la producció 

d’arròs, serà molt més fàcil un creixement de les explotacions i del nombre 

d’agricultors que produeixen ECO.  

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Diagnosi de l’eix del 

Procés participatiu 

13. Creus necessaria una formació reglada/especialització d'arròs 

ECO a les escoles de capacitació agraria o universitats? 

Descripció de la diagnosi  La manca de tècnics/es formats i amb experiència, és un impediment pel 

sector arrosser en general.  

La producció ECO d’arròs pot ser una oportunitat per motivar als joves. 

L’Escola de Capacitació Agrària hauria d’impartir un formació altament 

especialitzada, per tal de cobrir les necessitats del sector: explotacions, 

magatzems agrícoles, cooperaties, empreses de recerca, etc. 

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

diagnosi 

 

MOLT 

Altra informació que 

considereu oportuna 
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Fitxa de propostes 

Ompliu aquesta fitxa per a cadascuna de les propostes que l’organització o col·lectiu vol aportar per al  
Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2023-2027 
(participaeco.accioclimatica@gencat.cat)  i seran incorporades al conjunt de propostes que el DACC 
valorarà per a la seva inclusió. 
 

BLOC I_ Agronòmic – Productor – Medi Ambiental 

 

Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Si la rendibilitat econòmica de les explotacions d'arròs ECO no estès 

qüestionada, facilitaria el creixement de la PE? 

Descripció de la 

proposta  

1. Més suport econòmic del període de transició del cultiu 

convencional a PE en les primes de recolzament en el període de 

transició (300 €/ha) i incrementar la compensació econòmica per 

les mermes de producció, l’ajut per fer PE està en un paquet de les 

mesures agroambientals i representa un 300 €/ha. Aquest ajut 

hauria de ser major (Administració, Indústria) 

Arguments a favor Incrementar els ajuts econòmics faria augmentar la superfície d’arròs 

ecològic i el nombre d’operadors.  

Possibles contrapartides 

o efectes negatius (si 

escau) 

 

Nivell de rellevància o 

prioritat  

MOLT 

Nivell de consens de la 

proposta 

 

MOLT 
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Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És un fre la normativa per la certificació ECO a nivell europeu, obligacions 

i restriccions? 

Descripció de la 

proposta  

2. Una visió més comprensiva i coherent dels productors ecològics, a 

l’hora d’interpretar la normativa. Que no s’apliquin les mateixes 

penalitzacions per tenir el camp massa brut de males herbes degut 

al sistema de cultiu. La PAC penalitza per que hi ha massa mmhh. 

Un altre exemple, son els danys cinegètics de les aus, ja 

actualment es compensa amb llavor per poder ressembrar i la 

ressembra en un camp ECO no és fàcil, per que les males herbes ja 

han emergit. 

Arguments a favor Adaptar la normativa ECO a les situacions reals que es troba el pagès,  

faria augmentar la superfície d’arròs ecològic i el nombre d’operadors.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Si la rendibilitat econòmica de les explotacions d'arròs ECO no estès 

qüestionada, facilitaria el creixement de la PE? 

Descripció de la 

proposta  

3. La normativa europea que regula la PE, es considera massa 

restrictiva en el nitrogen que es pot aplicar procedent de 

dejeccions ramaderes. 170 UFN/ha aquesta limitació és massa 

estricte. 

 

Arguments a favor Incrementar els nivells màxims autoritzats de nitrogen (Normativa 

Europea), ajudaria a incrementar les produccions d’arròs ECO i faria 

augmentar la superfície d’arròs ecològic i el nombre d’operadors.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Consideres més important l'assessorament tècnic en PE que en Producció 

convencional? 

Descripció de la 

proposta  

4. No hi ha un lloc on identificar els productes i estratègies 

autoritzades en PE. En producció convencional hi ha la web del 

Ministerio on es poden consultar els productes registrats. Crear 

una web o plataforma, per tal de poder accedir d’una manera fàcil 

i còmode i trobar una informació fiable, organitzada i actualitzada 

per part del CCPAE.  

Arguments a favor La desconeixença de les normatives, registres de productes, d’estratègies i 

la dificultat per a accedir a aquesta informació no facilita l’impuls dels 

agricultors cap a la producció ecològica. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus que es necessiten més eines per sol·lucionar les problemàtiques de 

la PE (Fitosanitaris, maquinària adecuada…)? 

Descripció de la 

proposta  

5. Els costos econòmics de registrar un producte per agricultura 

ecològica són els mateixos que per registrar-lo en convencional. El 

retorn de les despeses que tenen les empreses que registren un 

producte en ECO, és inferior que en els productes convencionals 

perquè hi ha menys superfície i menys quota de mercat. 

Arguments a favor La disponibilitat al mercat de més productes ECO regitrats per a producció 

ecològica donaria més eines de gestió del cultiu als pagesos per a fer la 

transició de convencional a ecològic. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És un fre la normativa per la certificació ECO a nivell europeu, obligacions 

i restriccions? 

Descripció de la 

proposta  

6. Destinar més recursos econòmics al CCPAE per tal que sigui una 

eina àgil i potent. Actualment, quant fas una consulta tècnica 

triguen molt a contestar i a vegades ni ells mateixos tenen clar la 

normativa i reglamentacions. Això crea molta confusió i 

inseguretat. 

Arguments a favor La desconeixença de les normatives, registres de productes i d’estratègies i 

la dificultat per a accedir a aquesta informació no facilita l’impuls dels 

agricultors cap a la producció ecològica.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És un fre la normativa per la certificació ECO a nivell europeu, obligacions 

i restriccions? 

Descripció de la 

proposta  

7. Unificar criteris del CCPAE amb altres comunitats autònomes i 

posar les coses fàcils i en igualtat de condicions entre comunitats. 

A CAT la normativa és més restrictiva i posa més impediments. 

Millora alineació de la normativa entre comunitats. 

Arguments a favor Sentir-se en igualtat de condicions pel que fa a les condicions i normatives 

animaria als pagesos a fer la conversió de producció convencional a 

ecològica.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi 

ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari. 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Hem de buscar la rendibilitat de les explotacions ECO amb criteris de valor 

afegit (medi ambientals, socials i pasaitge)? 

Descripció de la 

proposta  

8. Que l’administració pública ajudi econòmicament als agricultors 

ECO que estan dintre de espais de conservació, com la XARXA 

NATURA 2000, per tal de millorar el paisatge mosaic.  

Arguments a favor Incrementar els ajuts econòmics faria augmentar la superfície d’arròs 

ecològic i el nombre d’operadors.  

Mantindre aquests espais en un bon estat ambiental milloraria la 

biodiversitat, la conservació d’aquestes zones i la salut de les persones 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

La transferència de coneixement en temes mediambientals és essencial 

per la producció ECO? 

Descripció de la 

proposta  

9. Facilitar els espais de debat per parlar i obrir els conceptes de 

producció ECO, sostenible, etc. 

Arguments a favor Els espais de debat entre els diferents actors del sector arrosser servirien 

per fer una transferència de coneixement, innovacions i compartir 

experiències que beneficiarien a tota la cadena de valor de la producció 

ecològica.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És un fre la normativa per la certificació ECO a nivell europeu, obligacions 

i restriccions? 

Descripció de la 

proposta  

10. Obrir la condició del reglament per a poder fer eco i convencional 

en la mateixa explotació. 

Arguments a favor La convivència dels dos models de producció és un aspecte clau per a què 
els pagesos comencin a posar-se en PE. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És un fre la normativa per la certificació ECO a nivell europeu, obligacions 

i restriccions?  

Descripció de la 

proposta  

11. Fer unes jornades per part de la Generalitat per informar als 

pagesos de les condicions i normatives de producció ecològica 

d’arròs.  

Arguments a favor La desconeixença de les normatives i la dificultat per a accedir a aquesta 

informació no facilita l’impuls dels agricultors cap a la producció 

ecològica. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És important el relleu generacional dels joves agricultors/res que 

s'incorporen a les explotacions pel futur de la PE? 

Descripció de la 

proposta  

12. Incrementar les ajudes de l’administració pels joves agricultors. 

Arguments a favor Incrementar els ajuts econòmics i millorar la rendibilitat de les 

explotacions engrescaria als joves agricultors/es a dedicar-s’hi al cultiu de 

l’arròs i en concret en un model de producció ecològica. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És un factor limitant per l'expansió de la PE, la falta de tècnics/es 

qualificats i amb experiència? 

Descripció de la 

proposta  

13. La manca d’assessorament tècnic als agricultors (assessors Gestió 

Integrada de Plagues) s’hauria de resoldre, destinant recursos 

econòmics i humans per posar en valor la figura de l’assessor.  

Arguments a favor Avui en dia l’assessorament es realitza en els punts de venda de 
productes i hauria de ser una figura més imparcial i amb la formació 
tècnica específica necessària.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus que es necessiten més eines per sol·lucionar les problemàtiques de 

la PE (Fitosanitaris, maquinària adecuada…)? 

Descripció de la 

proposta  

14. Ordenació dels herbicides d'origen no químic (VINAGRE, ÀCID 

PELARGONIC, etc.). S’hauria de canviar la normativa, per tal de 

poder aplicar productes (no químics) que ajudin a controlar les 

males herbes.  

Arguments a favor HERBICIDA no està contemplat en el reglament ECO, és un problema de 
concepte, perquè el vinagre no és de síntesi química però conceptualment 
està categoritzat al mateix nivell que un glifosat. 

Poder aplicar aquests productes en PE  donaria més eines als agricultors 
per a gestionar problemes agronòmics com són les males herbes. 

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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BLOC II_ Indústria – Comerç – Consumidor/a 

Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  EIX 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors  

Pregunta a la que dona 

resposta 

Vincular emocionalment el consumidor al producte final (arròs ECO) i a 

l'entorn on es dona, ajudaria a potenciar-lo? 

Descripció de la 

proposta  

1. Flexibilitzar a la DOP per a què el distribuïdor tingui més facilitats 

per comercialitzar el producte final. 

Arguments a favor Potenciar el producte des del punt de vista de la distribució i la 

comercialització ajudaria a millorar la rendibilitat econòmica del cultiu.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors 

Pregunta a la que dona 

resposta 

La societat està sensibilitzada de les implicacions sobre la salut i el 

benestar que comporta la producció ECO? 

Descripció de la 

proposta  

2. Que l’administració treballi de cara al consumidor ja que hi ha 

mancances molt fortes en aquest aspecte. Que es facin accions per 

educar al consumidor i per a que es vegi corresponsable de pagar 

el sobre cost del producte.  

Arguments a favor Canviar la perspectiva del consumidor i realitzar campanyes per valorar 

els productes ecològics ajudaria a millorar la rendibilitat econòmica del 

cultiu. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  EIX 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors  

Pregunta a la que dona 

resposta 

Vincular emocionalment el consumidor al producte final (arròs) i a 

l'entorn on es dona, ajudaria a potenciar-lo? 

Descripció de la 

proposta  

3. Potenciar i posar en valor l’arròs en general com a aliment de 

primer necessitat que es produeix al territori. 

Arguments a favor Si la gent se sentís connectada amb el territori i amb el producte 

augmentaria la rendibilitat de tota la cadena de valor de producció. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  EIX 1 Estimular la demanda i garantir la confiança dels consumidors  

Pregunta a la que dona 

resposta 

Els valors de la producció ECO entren en contradicció quant el producte és 

d'importació? 

Descripció de la 

proposta  

4. Hi ha problema de la conservació dels productors ECO. S’hauria de 

donar suport a la investigació pel tractament de llavor amb 

productes autoritzats que ajudin a la conservació de l’arròs en 

POST-collita. 

Arguments a favor Conservar el producte ECO sense molturar facilitaria que hi hagi stock per 
tot l’any i potenciaria el consum de proximitat i evitaria les importacions. 

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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BLOC III_ Recerca – Educació 

Nom de la vostra 

organització/col·lectiu 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

És important el relleu generacional dels joves agricultors/res que 

s'incorporen a les explotacions pel futur de la PE? 

Descripció de la 

proposta  

1. Impulsar l’interès dels joves per les ciències agràries. Reforçar les 
carreres, cursos i CFGS. Engrescar al jovent en un sector 
imprescindible per la societat, com és la producció d’aliments de 
primera necessitat.  

Arguments a favor Incrementar l’interès dels joves per l’agricultura i les ciències agràries 

ajudaria en el procés de relleu generacional que es necessita per 

mantindré, millorar el sistema agrari i fer la transició verda cap a 

l’agricultura ecològica. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi 

ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari. 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

La societat està sensibilitzada de les implicacions sobre la salut i el 

benestar que comporta la producció ECO? 

Descripció de la 

proposta  

2. Millorar la consciència de la societat en general dels beneficis i 
importància de la PE, amb més comunicació i campanyes de 
sensibilització. 

Arguments a favor La consciència de la societat respecte la producció ecològica és important 

no només des del punt de vista del consumidor/a, sinó també per posar en 

valor el procés de transició i els beneficis cap al mediambient que 

comporta.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus necessaria una formació reglada/especialització d'arròs ECO a les 

escoles de capacitació agraria o universitats? 

Descripció de la 

proposta  

3. L’ Escola Capacitació Agrària d’Amposta no té formació específica 
en arròs. Que l’escola incorpori el cultiu de l’arròs dintre del seu 
pla d’estudis. Incloure la perspectiva del coneixement actual 
sobre la PE del cultiu de l’arròs.  

Arguments a favor Incrementar la formació específica dels joves sobre el cultiu ecològic de 

l’arròs és una oportunitat per augmentar el nombre d’agricultors i tècnics 

formats i preparats per a realitzar la transició del cultiu convencional a 

l’ecològic. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus necessaria una formació reglada/especialització d'arròs ECO a les 

escoles de capacitació agraria o universitats? 

Descripció de la 

proposta  

4. Ajudar a la gent gran (pagesos) al procés de digitalització i de 
noves tecnologies. Amb un acompanyament REAL i facilitar tota 
la burocràcia que avui en dia es realitza telemàticament. Per 
exemple, des de l’Escola Capacitació Agrària d’Amposta. 

Arguments a favor Tots els problemes amb la nova tecnologia que tenen els agricultors 

d’edats avançades pel que fa a la burocràcia i a la búsqueda de la 

informació i normatives per internet impedeix que facin el pas a la 

conversió del cultiu tradicional a l’ecològic.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus que es destinen prous recursos econòmics a la investigació i recerca 

aplicada (I+D) per produïr arròs ECO a Catalunya? 

Descripció de la 

proposta  

5. Incrementar la partida econòmica destinada a la investigació 
aplicada (I+D) en producció ecològica d’arròs. 

Arguments a favor Incrementar els ajuts econòmics ajudaria a fer recerca sobre nous 

productes i estratègies que millorarien les dificultats agronòmiques que 

presenta la producció ecològica d’arròs. 

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus que la investigació està poc valorada i és una font de coneixement 

que enriquiria el sector cap a un canvi de model de producció? 

Descripció de la 

proposta  

6. Les línies d’investigació (I+D) en matèria de recerca haurien 
d’estar dirigides a: (control de males herbes, varietats i malalties 
fúngiques, nutrició i millorar varietal, rotació de cultius) 

Arguments a favor Focalitzar les línies d’investigació més importants facilitaria la 

transferència de coneixement pràctic i aplicable cap als agricultors i entre 

els centres de recerca.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus que la investigació està poc valorada i és una font de coneixement 

que enriquiria el sector cap a un canvi de model de producció? 

Descripció de la 

proposta  

7. Donar suport tècnic a l’elaboració d’una guia / manual de 
producció ECO al Delta per que els pagesos que vulguin passar 
del sistema convencional a l’ECO, sàpiguen com fer-ho.  

Arguments a favor Una guia de producció ecològica ajudaria a sintetitzar i posar en pràctica 

tots els resultats de les investigacions que s’han dut a terme en els últims 

anys. A més, és un bona manera d’apropar de manera amigable aquesta 

informació als agricultors per a resoldre els seus dubtes tècnics i de 

reglamentacions sobre la conversió a la PE.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 3 Incrementar la contribució de la producció ecològica al medi 

ambient i a la sostenibilitat del sistema alimentari. 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Les zones humides on es cultiva l'arròs estan associades a ecosistemes 

fràgils amb una alta biodiversitat que cal preservar. 

Descripció de la 

proposta  

8. Aprofundir la investigació (I+D) dels processos i interaccions en 
l’ecosistema de l’arrossar. 

Arguments a favor Posar en valor tots els beneficis mediambientals que comporta la PE pot 

ser engrescador per als diferents actors del sector arrosser per a realitzar 

la transició de producció convencional a ecològica.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Hem de buscar la rendibilitat de les explotacions ECO amb altes 

produccions? 

Descripció de la 

proposta  

9. Destinar recursos a la investigació (I+D), per millorar les 
produccions d’arròs ECO. I que siguin més competitives i no hi 
hagin tantes diferències entre les produccions d’agricultura 
convencional.  

Arguments a favor Millorar les produccions de la producció ecològica d’arròs milloraria la 

rendibilitat del cultiu i contribuiria a millorar la manca d’aliments a nivell 

mundial.  

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 

AGROSERVEIS.CAT SL 

Dades de contacte  − Nom i cognoms: Alfred Palma Guillèn 

− Càrrec/responsabilitat: Director tècnic 

− Adreça de correu electrònic: alfredpalma@agroserveiscat.com 

− Número de telèfon: 691 11 55 59 

Eix de debat escollit  
EIX 2 Estimular la conversió i consolidar totes les baules de la cadena de 

valor de la producció ecològica 

 

Pregunta a la que dona 

resposta 

Creus que es destinen prous recursos econòmics a la investigació i recerca 

aplicada (I+D) per produïr arròs ECO a Catalunya 

Descripció de la 

proposta  

10. Es proposa un cofinançament destinat a recerca aplicada (I+D) 
per producció ecològica d’arròs, on la Generalitat posi 1€ per 
cada 1€ que destini el sector arrosser de Catalunya a la 
investigació (I+D).  
Aquest finançament aniria destinat a obrir línies estratègiques 
del maneig del cultiu ecològic de l’arròs, que podria 
desenvolupar tant centres de recerca públics com privats.    

Arguments a favor Destinant més recursos econòmics a la recerca (I+D), aumentarem la 

competitivitat i sostenibilitat de les explotacions de producció ecològica 

d’arròs.  

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 

 

 

 

 

 


