20 PETICIONS
A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
●

Desenvolupar la Llei Agrària i el punt que considera la producció agrària ecològica com un sector estratègic. Fan
falta mesures ambicioses per fer arribar aquest tipus d'agricultura als pagesos i pageses convencionals i acostar
els aliments ecològics locals a la població.

●

Més ajudes per a la producció agrària ecològica, donat que en anteriors convocatòries no ha bastat el
pressupost assignat i un gran nombre de finques quedava defora. A més, les convocatòries han estat massa
espaiades en el temps. Haurien de ser fixes i amb una major partida pressupostària, encarades a potenciar el
sector hortofructícola ecològic.

●

Establir la discriminació positiva de l'agricultura i ramaderia ecològiques en totes les ajudes. L'ajuda de
manteniment de paisatge agrari, per exemple, no diferencia entre finca ecològica i finca convencional i no fan la
mateixa tasca de conservació dels béns fons i dels serveis ambientals una que l'altra.

●

Escurçar els terminis de pagament de les ajudes de PDR, tant pel cas de finques com per a associacions i
organitzacions agràries. En massa ocasions s'ha de suportar una gran despesa durant molt de temps.

●

Suport permanent al CBPAE, l'organisme que vetlla pel compliment del Reglament Europeu d'agricultura
ecològica dels operadors inscrits i certifica els seus productes per a la seva venda, és assegurar un puntal de la
producció agrària ecològica balear. El CBPAE és sinònim d'una certificació de proximitat, imparcial i assequible.

●

Pagam una certificació i uns controls que garanteixin que feim una agricultura respectuosa amb el medi ambient
i la salut de les persones, quan s'estan assumint per part de tots les externalitats negatives que genera
l'agroindústria de forma gratuïta. No es respecta el principi de “Qui contamina, paga”. És per això que s'hauria
de bonificar totalment o parcialment les quotes del CBPAE de les finques i indústries ecològiques.

●

Desenvolupament d'una Diagnosi del sector agrari ecològic i redacció d'un Pla Estratègic, com han fet ja moltes
altres comunitats autònomes, que permeti marcar unes línies de futur, per a una agricultura que no atura de
créixer.

●

El temps invertit a cultivar una quarterada o criar un animal seguint pautes de producció ecològica és
significativament major que en convencional. És per això que creim que aquesta diferència s'hauria de tenir en
compte a l'hora de calcular la UTA: a l'extensió i al cultiu s'hi ha d'afegir el tipus d'agricultura que es fa, com ja
fan a altres regions de l'estat com el País Basc.

●

Transgènics NO. Fer efectiva la declaració del Parlament de les Illes Balears com a Territori lliure de transgènics i
aplicar les restriccions que inicia la Llei Agrària. L'arxipèlag és un territori ideal per evitar la contaminació
d'aquests cultius manipulats, com si fos un reservori d'agrobiodiversitat i no un camp d'experimentació. És
necessari que la Comissió es reuneixi periòdicament, tal com indica el Decret IB de 2007 sobre cultius OGM, i
dugui a terme els objectius que s'hi marquen.

●

Desenvolupament de normativa d'elaboració artesana per a petits productors: els petits productors que
pretenen fer venda directa o seguir canals curts de comercialització han de passar per la mateixa normativa que

les grans empreses en matèria de sanitat i higiene, encara que no tenen la mateixa capacitat. Aquesta temàtica
és competència de les comunitats autònomes però a Balears encara no s'ha desenvolupat conseqüentment, de
manera que estam a mercè de la normativa estatal i europea. Cal treballar per facilitar l'elaboració als petits
productors a ca seva, fomentar els obradors compartits, com estan fent altres països com França.
●

Promoure un servei de Banc de terres de les Illes Balears donat que hi ha una recuperació palesa de l'interès
dels joves per l'activitat agrària. Un dels obstacles amb què es troben és la manca d'accés a la terra, ja sigui per
desconeixement de l'oferta de terra o bé pel preu que ha assolit aquest recurs per culpa de l'especulació
urbanística. Facilitar la connexió entre aquestes persones i els propietaris de terres en desús oferiria la
possibilitat de fer nous pagesos, per una banda, i de mantenir el paisatge agrari, per l'altra. Aquesta proposta
implica obrir un servei físic (oficina) o virtual (web) de gestió pública per a totes les illes o donar suport a través
d’ajudes als bancs de terres que ja funcionen.

●

A les Illes Balears, la manca de producte ecològic fresc local fa que hi hagi cada vegada més intrusisme de
productes venguts de fora. Creim que la recuperació de la marca Producte Local i reforçar-la és imprescindible
perquè les persones consumidores puguin reconèixer fàcilment l'origen del producte. Hem de deixar de banda
marques pseudolocalistes que es fan servir en massa àmbits i productes i que acaben embullant a la gent. Cal
una marca forta, amb un reglament clar que afavoreixi el producte realment fet aquí, i centrar-la en verdura,
hortalissa i fruita, carn i peix. Per això, seria necessari lligar la marca a un Contracte agrari territorial que també
doni cobertura a la tasca que fan els pagesos en la preservació dels béns fons i dels serveis ecosistèmics.

●

Acompanyament tècnic als joves agricultors que s'incorporen a l'activitat agrària, ja que les ajudes
econòmiques que ofereix FOGAIBA són adequades però el pagès necessita sempre suport per part d'altres
persones que el puguin acompanyar en els seus inicis. És per això que cal una formació estable, un
acompanyament tècnic continuat, per a aquells joves disposats a crear la seva pròpia empresa. En aquest sentit,
seria de gran utilitat la posada en marxa d'una escola de pagesos, incrementar les ajudes a les ADV i recuperar
les ajudes a la contractació de serveis d'assessorament per tal de fomentar l'ús d'aquests per part dels pagesos.

●

Campanyes de foment del consum d'aliments eco: estendre a tots els àmbits de la ciutadania els avantatges de
la producció ecològica que afecten l'aspecte agrícola, social i mediambiental. En menjadors d'escoles i escoletes,
geriàtrics, hospitals públics, s'hauria d'obligar a les empreses concessionàries d'aquests serveis a introduir un
percentatge d'aliments ecològics LOCALS als seus menús.

●

Treballar conjuntament amb Medi Ambient per prohibir futurs tractaments aeris amb insecticides de síntesi
contra processionària i moscard: assegurar de forma concloent que no es tornaran a repetir tractaments aeris
massius amb insecticides de síntesi, com el dut a terme per la Conselleria dins el 2014 per control de la
processionària del pi amb Dimilin (diflubenzuron) i que va afectar negativament algunes finques inscrites al
CBPAE a les quals se'ls va retirar el segell. De la mateixa manera, limitar les campanyes d'aplicacions contra
Xylella a productes respectuosos contemplats pel reglament de l'Ae, al considerar aquesta malaltia com una
conseqüència del deteriorament general del camp. Les estratègies han d'anar a reforçar la diversitat i càrrega
orgànica de la terra, contrari al desequilibri que provoquen els tractaments amb fitosanitaris agressius.

●

Garantir la continuïtat dels escorxadors comarcals que són de titularitat municipal però que exerceixen una
tasca de servei públic a pocs quilòmetres de les explotacions ramaderes.

●

Crear la figura del Defensor del pagès, una oficina per reclamar els drets de les persones que es dediquen a
foravila, que a la vegada serveixi d’observatori de polítiques públiques agràries. Designació d’un tècnic dins la
conselleria per ocupar-se exclusivament com autoritat competent de tot el relacionat amb AE, i disposar així
d’un interlocutor clar.

●

Disposar d'una base de dades adequada del sector agrari balear, amb estadístiques robustes, que es publiquin
periòdicament, i a partir de la qual es puguin afinar millor les polítiques públiques i l'impacte de les ajudes.

●

Fomentar la investigació agrària dins i fora de les universitats, no només en termes de millores agronòmiques
sinó també amb aspectes socials, econòmics i culturals.

●

Incloure la Xarxa de Pagesxs Ecològics de Balears al Consell Agrari Interinsular de forma permanent.

