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La societat civil exigeix per carta a cinc 
ministeris una PAC verda i justa 

 Més de 40 entitats, des de la Coalició Por Otra PAC, exigeixen la incorporació 

de 6 propostes al Pla Estratègic Nacional de la PAC per fer possible una 

transició agroecològica justa amb les persones i el planeta. 

 Demà, 14 de juliol, se celebra la darrera Conferència Sectorial entre 

ministeri i comunitats autònomes, on quedarà fixat el marc polític del 

PEPAC. 

El passat 25 de juny es va assolir a Brussel·les un acord sobre la futura política agrària 

comuna (PAC) amb una baixa ambició socioambiental. Això posa en risc l'objectiu 

d'aconseguir la transició agroecològica necessària per lluitar contra els grans desafiaments 

actuals com són la crisi climàtica i de biodiversitat, la pandèmia i el risc creixent de noves 

zoonosis, entre d'altres. Ara que cada país membre està ultimant el seu Pla Estratègic 

Nacional de la PAC (PEPAC), encara queda marge de millora.  

Per això, més de 40 entitats han enviat avui una carta als cinc ministeris d'Agricultura, de 

Transició Ecològica i Repte Demogràfic, de Sanitat, Consum i d'Agenda 2030, i a les 

conselleries d'agricultura amb un conjunt de propostes que han de ser considerades per 

aconseguir que la PAC reprengui el camí de transició que contribueixi a mitigar els reptes de 

la dècada. La Política Agrària Comuna suposa el major concepte de despesa de la Unió 

Europea, més de 375.000 milions d'euros entre 2021 i 2027, aproximadament un 31% del 

pressupost total. 

L'escrit, obert a l'adhesió d'altres entitats (sol·licitud a contacto@porotrapac.org), també 

denuncia la manca de transparència deliberada en l'actual procés d'elaboració del PEPAC. 

El text hauria d'incloure, entre altres, les següents propostes (veure el llistat complet en 

l'annex de la carta): 

 Alineació amb les recomanacions del Pacte Verd Europeu, en concret, amb els 

objectius de les Estratègies "De la Granja a la Taula" i "Biodiversitat 2030", en relació 

a plaguicides, fertilitzants, antimicrobians, agricultura ecològica i les característiques 

del paisatge. 

 L'aplicació d'una condicionalitat social i ambiental realment reforçada, el que implica 

que s'ha d'aplicar des de 2023 i a tots els perceptors de qualsevol ajuda de la PAC. 

 Un pagament bàsic que doni suport a les finques de major valor socioambiental 

(com les dedicades a la ramaderia extensiva i a la pastura, la producció ecològica i 

les incloses en la Xarxa Natura 2000). A més, s'han d'utilitzar altres instruments de 

la PAC com el capping, la figura d'agricultor genuí i el pagament redistributiu per 

assegurar el manteniment de les bones pràctiques a través d'una renda i condicions 

de treball dignes. 

https://drive.google.com/file/d/1kwfe_qFKdyo1KgxmSyksSR7Jno3eB50a/view
https://drive.google.com/file/d/1kwfe_qFKdyo1KgxmSyksSR7Jno3eB50a/view
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 Una proposta d’ecoesquemes que exclogui mesures sense objectius ambientals 

ambiciosos i, fins i tot, perjudicials. Això implica la retirada dels ecoesquemes de 

l'agricultura de conservació, pel seu ús d'herbicides (glifosat i altres fitosanitaris que 

han demostrat ser perjudicials per a la salut), així com l'agricultura de precisió, els 

objectius haurien de complir-se a través de la condicionalitat reforçada i 

l'assessorament. A més, en el cas que s'inclogui algun ecoesquema de benestar 

animal, que es garanteixi que no finançarà a la ramaderia industrial. 

 La supressió de tots els subsidis perversos que donen suport a produccions agràries 

amb un elevat cost social, ambiental i sanitari per al medi rural, com són la 

ramaderia industrial, la concentració parcel·lària i la transformació a sistemes 

intensius de regadius en zones que ja pateixen escassetat d’aigua, entre d'altres. 

 La creació del Comitè de Seguiment de la PAC, amb un sistema de seguiment i 

avaluació robust. 

Demà 14 de juliol es celebrarà la qual sembla ser l'última Conferència Sectorial entre el 

Ministeri d'Agricultura i les comunitats autònomes en què quedarà fixat el marc polític del 

PEPAC.  

"Demanem que no ens decebin ara, ni tampoc a les generacions futures. Oferim el nostre 

coneixement i seguirem amb total atenció el procés", conclou la carta signada per entitats 

provinents de diversos àmbits com la ramaderia extensiva, el consum, el medi ambient, la 

justícia social, la producció ecològica, la nutrició, el benestar animal i el desenvolupament 

rural. Totes elles han unit esforços sota el paraigua de la Coalició Por Otra PAC, que ha 

coordinat la carta que avui s'ha enviat a les administracions.  

 

 

Més informació i contacte:  

PorOtraPAC – contacto@porotrapac.org 

Xarxa per a la Conservació de la Natura (XCN) – cblasco@xcn.cat – 645 38 33 07 

https://porotrapac.org/
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