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U
na de les bones notícies d’aquest ambientals de l’activitat agrària, però sense 

2027. És ben cert que la PAC és molt més 

entalistes (ONGs, ecologistes acadèmics...) 

que els ajuts o subvencions, però no és un 

d’alguns subsectors i del malestar de �nals 

període de desgavell viscut per la 

tota seguretat l’impacte més important pel 

La primera �ase de la cadena, la producció 

el conjunt de la cadena agroalimentària, ha 

tar pels baixos preus percebuts i en última 

 per alguns– pels seus negatius e�ec-

i el canvi climàtic. 

Ras i curt, el consumidor �nal ha vist garantit 

de completar amb la perspectiva d’una re�or- transició agroecològica, però sense oblidar la 

d’agricultura, de la convencional a l’ecològica 

passant per la producció integrada. 

La crisi també ens ha evidenciat la necessi-

posterior e�ecte desestocatge i canvis en les 

la crisi sanitària s’estava molt lluny de tenir-ne 

rebé desaparició del canal HORECA (Hosta-

històrics i sense cap relació amb la produc-

Actualment la gestió de les crisis (el �ons de 

que genera la crisi. Pel costat de l’o�erta, les 

xa i la seva distribució centra les discussions. la seva operativitat. 

de mà d’obra temporera, entre altres. 

agrícola i ramadera o si es vol la pagesia, com 

ajudes directes. 

alguns subsectors, entre els quals destaca la 

Finalment, la PAC haurà de continuar vetllant 

assolir l’autarquia alimentària, i menys a nivell 

trans�ormar-la en una política ambiental apro-

ria. L’aposta per una genuïna política agroali- importants exportadors i importadors agroa-

limentaris. 

crisi sanitària o no, sempre �a. 

dada” i quan també la producció agrària, o si 

tes sobre la biodiversitat, els recursos naturals 

necessària convivència de les diverses �ormes 

comissari europeu d’agricultura. La re�orma ja 

ments a la població europea de manera segu-

�tant els recursos �nancers de la política agrà-

baven en un moment on mediàticament havia 

que una cosa substueixi l’altra. En aquest àmbit, 

crisi sanitària de la COVID-19 ha estat 

el �uncionament de la cadena agroalimentària. 

més que raonables. Això no vol dir que el sec-

pautes de consum a�ectant a productes, sub-

conjunt, com l’Estat espanyol i Catalunya, són 

altres , el que els �rancesos en diuen una 

�er-ho des de la dècada dels vuitanta del segle 

s’hauria d’haver concretat, doncs havia de ser 

leria, Restauració i Col·lectivitats) ha estat amb 

acord sobre el Marc Financer Plurianual 2021-

de la COVID-19 a la discussió sobre la re�orma 

mentària no suposa que s’oblidin els impactes 

Un nou canvi d’una política que no deixa de 

la “re�orma de la PAC 2020”, però abans de 

ra i sana. Aquesta constatació és important ja 

�orta pressió per part d’alguns  ambi-

aquests dies hem llegit que la crisi sanitària de 

moment en què el sector agrari es trobava en 

hagut d’a�rontar a la vegada un xoc de deman-

da i un xoc d’o�erta. Pel costat de la demanda, 

tat d’una reorientació dels recursos �nancers 

reserva de crisi) té molt poc recursos i comp-

la COVID-19 ha “revaloritzat” la producció d’ali-

passat a un ritme d’una re�orma per cada nou 

ta amb una regulació que limita seriosament 

de regions o estats europeus. La UE en el seu   

�et �ortuna el relat de l’Espanya “buida” o “bui-

es vol el segment convencional de la mateixa, 

aspectes �nancers de la mateixa a manca d’un 

secret que l’import de la despesa de la matei-

de la PAC? Segurament la lliçó més important 

patit amb major o menor intensitat els xocs de 

for tallada, el vitivinícola i algunes produccions 

ments i alguns han descobert que l’agricultura 

és un “sector estratègic”, per la seva contribu-

de disponibilitat d’  i de manca puntual 

instància per la rendibilitat econòmica de les 

com s’ha evidenciat en moltes de les di�cultats 

agrària comuna o, més ben dit, agroalimentà-

ramaderes. En conjunt, el sector ha mostrat la 

ció a l’abastiment d’aliments, �unció que, amb 

estava sotmesa a una allau de crítiques –

seva resiliència, entesa com a capacitat d’adap-

plena onada de protestes, expressió del males-

l’aprovisionament d’aliments en condicions 

tor no hagi patit incidències. Al contrari, ha 

un disseny de�nitiu i sobretot de tancar els 

demanda i d’o�erta amb e�ectes notables a 

La viabilitat econòmica de les explotacions 

del 2019 i inicis del 2020, no es resol amb 

L’escenari pel sector agroalimentari s’acaba 

un e�ecte inicial d’acaparament selectiu i un 

Què ha aportat la crisi sanitària i econòmica 

agràries ha de continuar sent objectiu �ona-

ria que continuï garantint l’abastament d’ali-

reducció progressiva de l’ús de �tosanitaris i 

per a buidar la PAC de contingut productiu i 

explotacions. Crisi i mani�estacions que arri-

ma de la Política Agrària Comunitària (PAC). 

distorsions creades per problemes logístics, 

sectors i �ormes de comercialització. La gai-

davallada del turisme i l’e�ecte empobriment 

de la PAC. Mentre el gruix dels recursos 

costat de la demanda, al qual s’a�egeix la 

d’Europa sense que això vulgui pretendre 

Aquests esdeveniments han arribat en un 

bashing

inputs

inputs

lobbies

agri-

la nova PAC hauria de donar suport a una 

és que continuem necessitant una política  

tar-se a un entorn canviant. D’altra banda, 

ció, queda poc marge per a�rontar crisis.   

que abans de la crisi sanitària hi havia una 

per l’abastament alimentari dels ciutadans 

�nancers es dediquen als “drets de paga-

ments” (o ajuts directes) basats en criteris 

mental de la política agrària de la UE, però, 
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