Política de media ambient i agricultura

“EL PAISATGE D’UNA NACIÓ REFLECTEIX
FIDELMENT EL SEU CARÀCTER I CIVISME”

IDEES FONAMENTALS
 El gaudi d'un territori bell i equilibrat és una necessitat bàsica de l'ésser humà. Garantir

aquest equilibri i bellesa incideix directament i favorable en el benestar, la felicitat i la
sostenibilitat econòmica de la nació. Pel nou estat català la política mediambiental serà,
doncs, prioritària. El patrimoni natural forma part del patrimoni nacional.
 El medi ambient no es limita a la natura salvatge sinó que inclou tot el territori, incloses les

ciutats.
 L'home té actualment una gran capacitat de transformar el medi ambient, del qual depèn la

seva supervivència i del qual forma part, conjuntament amb tota la resta d'éssers vius, els
recursos hídrics i geològics, etc. Això ens proporciona poder i, alhora, ens afegeix una
enorme responsabilitat.

 Sabem que la natura és una xarxa complexíssima d'interconnexions entre els diversos

éssers vius i el seu entorn, que encara estem descobrint. També sabem que estem en
evolució constant, i per això seria una temeritat enorme actuar amb l'egoïsme i la ceguesa
de considerar que podem considerar-nos els amos del món i actuar-hi de manera impulsiva
i tirànica. Convindria tenir ben present aquella màxima que diu que el món no és un regal
que ens han deixat els nostres pares, sinó un préstec que ens han fet els nostres fills.
 Cada espècie d'ésser viu és, ara per ara, irrepetible, i no podem saber d'antuvi quins

beneficis pot aportar a la humanitat. Per això, a banda del valor que té per si mateix, cada
espècie vivent ha d'ésser considerada com un tresor.
 La nostra actuació sempre ha de garantir el manteniment de la biodiversitat i el

funcionament sostenible dels ecosistemes naturals. El repte actual consisteix a fixar-nos
uns límits que siguin els òptims i no pas els que la natura ens imposarà igualment si no els
hem sabut trobar nosaltres mateixos, i en trobar la millor manera possible de conviure en
l'únic planeta que tenim.
 Aquests mateixos principis, han de tenir-se en compte a l'hora d'establir el model territorial,

d'infrastructures, energètic, industrial, pesquer, agrícola, etc.

PROPOSTES CONCRETES
1. S'apostarà decididament per la protecció i dignificació del territori. Totes les actuacions

sobre el territori estaran sotmeses a uns criteris que en minimitzin l'impacte.
2. Els criteris de relació amb l'entorn s'establiran segons criteris científics objectius.
3. Cal establir urgentment una xarxa d'espais naturals interconnectats, per garantir el

funcionament correcte dels sistemes naturals. Això comporta revisar i corregir la proposta
actual, i valorar els espais afegint-hi també els criteris geològics i arqueològics, per
exemple.
4. Es prioritzarà l'educació ambiental, essencial per a canviar els hàbits i permetre un ús més

sensat dels nostres recursos. L'estat, però, és el primer responsable en aquesta qüestió, i
no pot passar la responsabilitat al consumidor.
5. Es posaran en marxa plans i centres d'investigació ambiental, lligats al territori i a centres

universitaris.

6. En la caça, pesca i recol·lecció, s'hauran d'establir les restriccions temporals i locals

necessàries per a garantir el manteniment dels recursos, així com garantir que s'empraran
exclusivament les tècniques més selectives i respectuoses amb el medi.

7. Caldrà treballar seriosament per aconseguir la internalització de costos, és a dir, incloure

en el preu final d'un producte tots els costos que el producte genera i que actualment es
recuperen a partir d'impostos genèrics.

8. Per als estudis d'impacte ambiental obligatoris s'establirà un sistema no manipulable que

garanteixi uns estudis de qualitat i de compliment obligat.

9. Una bona planificació territorial és la millor garantia d'una política de gestió forestal

correcta. Permetrà assegurar una bona salut dels nostres boscos i parc naturals, i
minimitzarà el risc de grans incendis forestals.
10. Es recuperarà el paisatge forestal autòcton i les activitats agrícoles tradicionals com a mitjà

de gestió del territori. Cal fomentar la investigació i recuperació de conreus alternatius,
alguns d'ells prou populars fa un o dos segles.
11. Cal reconsiderar els sistemes de control de plagues, promocionant aquells que no siguin

tòxics per a les persones ni per al medi natural. En aquest sentit caldrà fer un esforç de
formació dels agricultors.

12. Es revaloritzarà la figura del pagès com actor essencial del manteniment del paisatge, tot

potenciant les indústries agrícoles, ramaderes i pesqueres.

13. Es fomentarà la producció propera al consumidor, així com la venda directa, venda

mitjançant internet o des de cooperatives, com a millor garantia de retribució justa per al
productor, que permetria cultivar productes de més bona qualitat sense perdre ingressos i
sense encarir el preu final.
14. Pel seu interès tant des del punt de vista nutricional com de salut i respecte al medi

ambient, es promocionarà molt especialment la producció ecològica.

15. Es faran politiques de conservació del Medi Ambient a l'estil de les "charities" britàniques.
16. Es fomentarà el turisme cultural i de qualitat.

