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PAC i Globalització
1. Cal impulsar mecanismes que garanteixin unes rendes mínimes als productors.
2. Redefinir els criteris de redistribució dels ajuts de la Política Agrària Comuna (PAC) perquè
siguin més equitatius (Organització Comuna del Mercat Vitivinícola).
3. Rebutjar el cofinançament i la regionalització de la PAC.
4. Implantar la Petjada de Carboni en l’etiquetatge per afavorir el consum local i
mediambiental.
Agricultura
5. Potenciar el Pla de Regadius, la concentració parcel·lària i replantejar el Canal SegarraGarrigues per què hi hagi més superfície regable.
6. Fomentar l’agrupació de productors agrícoles per assolir una major dimensió, millorar la
posició enfront les distribuïdores i obtenir així una major renda.
7. Recuperar la iniciativa en l’investigació científica, l’estudi i l’ús dels Organismes Modificats
Genèticament.
Ramaderia
8. Exigir el compliment de la legislació europea en matèria sanitària dels productes
importats de països tercers, i exigir els mateixos requisits productius i medi ambientals.
9. Avaluar les polítiques dutes a terme fins ara en matèria de dejeccions ramaderes per ferles més eficaces i fiables.
Aigua
10. Promoure la interconnexió de xarxes per garantir l’abastament en períodes de sequera.
11. Fomentar l’ús d’aigües regenerades per ús agrícola i per a recarregar aqüífers.
12. Impulsar la construcció de basses per a la recàrrega d’aqüífers, laminar avingudes i
l’ecosistema.
13. Impulsar un sistema pràctic d’aplicació dels Contractes de Cessió de Drets d’Ús d’Aigua.
14. Fomentar la gestió forestal per a millorar la infiltració d’aigua i evitar l’erosió del sòl.
Administració
15. Impulsar la reestructuració del Dept. d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, la
disminució de burocràcia i l’augment de l’eficiència envers els administrats.
16. Recomanar la redistribució de competències del Dept. de Medi Ambient i Habitatge, a
altres Departaments competents per aconseguir una coordinació més efectiva i una millor
eficiència administrativa.
17. Recomanar que la gestió administrativa de les Agències (d’Aigua i Residus) sigui
independent de les decisions polítiques.

18. Redefinir el paper de les Organitzacions Professionals Agràries en el marc de les decisions
tant de la UE com també de l’Organització Mundial de Comerç.
Formació i joves
19. Redefinir el Sistema d’Assessorament Agrari de Catalunya (2006) prioritzant la presència
en el territori i la transferència tecnològica.
20. Potenciar i prioritzar el model preventiu i de transferència tecnològica de les ADV
(Agrupacions de Defensa Vegetal) i les ADS (Agrupacions de Defensa Sanitària). Redefinir i
ampliar la base de les Agrupacions de Defensa Forestal.
21. Impulsar la formació i fer més atractiva la incorporació de dones i joves al sector
agroalimentari.
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