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 2

Pregunta a la que dona
resposta

Com augmentar l’ús de llavor ecològica per part del sector productiu

Descripció de la proposta

Restringir les excepcions a l’ús de la llavor convencional sense tractar

Arguments a favor

Seria una manera real de potenciar la producció de llavor ecològica. Ara com
ara pots comprar, de manera habitual, llavor convencional no tractada si no
trobes la varietat que busques en el mercat ecològic. Seria raonable que cada
operador/a tingués restringida les excepcions en les diferents espècies a cultivar.
Segons l’informe El estado de las semillas ecológicas en Europa del projecte
europeu LifeSeed, l’àrea del sud del continent és el que més excepcions demana
quant a ús de llavor no ecològica.

Possibles contrapartides o
efectes negatius (si escau)
Nivell de rellevància o
prioritat

Nivell de consens de la
proposta

Altra informació que
considereu oportuna

Mitja

Molt

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 2

Pregunta a la que dona
resposta

Com disminuir la dependència de matèries primeres importades per a
l’elaboració de pinso eco.

Descripció de la proposta

Buscar mecanismes per protegir la producció ecològica de blat de moro davant
de les contaminació per blat de moro transgènic i aconseguir que no sigui el
productor/a en ecològic que hagi de pagar de la seva butxaca si es dona una
retirada dels seus lots.

Arguments a favor

Les produccions de blat de moro ecològic estan compromeses pel perill per
contaminació per deriva de blat de moro transgènic. Quan aquesta contaminació
es dona, la producció s’ha de vendre pel canal convencional. Aquesta situació
cohibeix a productors i productores a l’hora de fer aquest cultiu. La
conseqüència és que cal importar blat de moro ecològic de fora de Catalunya.

Possibles contrapartides o
efectes negatius (si escau)
Nivell de rellevància o
prioritat

Nivell de consens de la
proposta

Altra informació que
considereu oportuna

Mitjana

Molt
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L’Era, Espai de Recursos Agroecològics
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- 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 2

Pregunta a la que dona
resposta

Que produir sota el certificat ecològic no representi un greuge econòmic en
relació amb la producció convencional i equiparar una mica els preus entre els
aliments convencionals i els ecològics.

Descripció de la proposta

Augmentar encara més les ajudes econòmiques a les persones que produeixen o
elaboren aliments ecològics.

Arguments a favor

Els aliments convencionals arriben al mercat sense repercutir en el seu preu
l’impacte ambiental que suposen. Al contrari, els aliments ecològics arriben al
mercat amb un preu que ha d’incloure la taxa que suposa la certificació.
Aleshores, la diferència de preus entre un i altre és encara més evident i l’aliment
ecològic s’associa gairebé a consum d’elit. Com que repercutir una taxa per
contaminació a la producció convencional podria afectar molt negativament tant
les empreses agràries, algunes de les quals ja es troben en situacions
econòmiques prou compromeses, i alhora podria afectar molt negativament la
situació de les famílies vulnerables, creiem que el millor és augmentar les ajudes
a la producció ecològica per reduir el greuge comparatiu de preus.

Possibles contrapartides o
efectes negatius (si escau)
Nivell de rellevància o
prioritat

Nivell de consens de la
proposta

Altra informació que
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Eix 2

Pregunta a la que dona
resposta

Facilitar l’establiment i continuïtat de finques familiars

Descripció de la proposta

Desplegar el RD1086/2020 de flexibilització de les normes d’higiene per a
l’elaboració d’aliments d’origen animal i facilitar els tràmits burocràtics i de
comunicació a les autoritats competents.

Arguments a favor

Les finques familiars agràries de mida petita i mitjana són les que millor poden
garantir la seguretat alimentària del país segons diferents estudis sobre aquesta
qüestió. Poder dotar de valor afegit les seves produccions és un aspecte crucial
per a la seva viabilitat econòmica. Tot i que aquest és un tema transversal en el
sector primari, creiem que és necessari tenir-lo en compte en el futur pla d’acció
2023-27.

Possibles contrapartides o
efectes negatius (si escau)
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Pregunta a la que dona
resposta

Augmentar la superfície i les finques en producció agrària ecològica i facilitar la
incorporació de joves.

Descripció de la proposta

Prioritzar l’accés als bancs de terres per a aquelles iniciatives que tinguin
prevista la producció agrària ecològica.

Arguments a favor

Algunes de les persones formades en escoles agràries no provenen de família de
pagès i l’accés a la terra és un dels seus esculls principals. Tenint en compte que
en la majoria d’aquests casos s’aposta per a la producció agrària ecològica, és
raonable que els bancs de terres prioritzin aquests projectes davant d’altres
projectes de producció convencional. Alhora es fomenta l’augment de la
superfície certificada.

Possibles contrapartides o
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Pregunta a la que dona
resposta

Fomentar el relleu generacional en producció agrària ecològica.

Descripció de la proposta

Vincular les pràctiques de la formació DUAL en els cicles formatiu de producció
agroecològica a finques agràries sense relleu generacional i amb edat propera a
la jubilació del o de la titular.

Arguments a favor

Ja hi ha finques pioneres en producció agrària ecològica els titulars de les quals
s’estan apropant al moment de la jubilació i no tenen relleu generacional al
darrere. Perdre aquestes finques i la feina feta fins el moment és un pèrdua de
país. Les noves incorporacions al sector que no compten amb terra per produir,
poden trobar en aquestes finques els recursos productius que necessiten. Per la
seva part, els i les joves poden aportar coneixements i força de treball. La idea és
començar per les pràctiques de la formació DUAL i després sondejar possibles
vincles societaris si la relació és bona i ambdues parts hi mostren interès.
L’Escola Agrària de Manresa ja ha començat a fer passos en aquest sentit.

Possibles contrapartides o
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Mitjana

