MENYS I MILLOR
REDUCCIÓ, TRANSICIÓ, IMPULS
Propostes per a la transformació del model
industrial porcí a Catalunya
Hem de començar a veure a la ramaderia industrial com veiem al sucre. Un consum baix no té perquè generar problemes,
un consum excessiu i persistent t’emmalalteix i et mata. La hipertrofia de la ramaderia industrial porcina a Catalunya es
equivalent a esmorzar sucre, dinar sucre, berenar sucre, sopar sucre i fer un ressopó dolç. És totalment insostenible per
la nostra salut i per la del territori.
Si veiem al volum actual de la ramaderia porcina industrial com una industria altament contaminant i perillosa, assimilable a la nuclear o a la del tractament de residus químics, entendrem que cal iniciar des d’ara mateix un procés de
reducció, transició i impuls.
Reducció significativa del número d’animals, transició per tal d’ajudar als actors implicats a realitzar la reconversió necessària i impuls de models realment sostenibles i saludables.
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Pla estratègic de reducció del número d’animals
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Pla integral de reducció del consum de carn ver-
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mella i processada, seguint el criteris marcats per la
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OMS i per les recomanacions de l’Agència Catalana
de Seguretat Alimentària.

Incrementar significativament les mesures de suport directe als sistemes productius ecològics i
sostenibles.
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Regulació de la publicitat de la carn vermella i derivats càrnics.
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