L'Institut Agrícola

El Medi Ambient necessita l'Agricultura, Per Què?
La pregunta del PER QUÈ? no és retòrica. La fem ja que ja fa dos anys una ministra de l’Estat
afirmava categòricament que, “LA AGRICULTURA HA MUERTO, ES LA HORA DEL MEDIO
AMBIENTE”.
Aquesta afirmació de dos anys enrere es contradiu amb la que, ara, ens volen vendre de que el
MEDI AMBIENT necessita a l’AGRICULTURA.
La intuïció rural, el fet de notar fred al clatell fa despertar totes les alarmes. Si fa dos anys ens
veien morts, com és que ara afirmen que ens necessiten?
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A l’Institut Agrícola ja fa dies que pensem que la deriva de la Política Agrària Comuna i el
Desenvolupament Rural aportaven per proteccions mediambientals i ja es començava a
entreveure el “monstre” de la XARXA NATURA 2000, però encara creiem que mai ningú
s’atreviria a “enterrar” l’activitat econòmica agrària, sent tant geoestratègica.
Malauradament, aquelles advertències que fèiem no eren fruit d’un escalfament de boca, ni d’una
actitud demagògica, sinó que devenien d’una clara voluntat política de fer-la realitat.
A l’Institut Agrícola, mai ningú li podrà encolomar l’etiqueta de no dir el que realment pensa i, per
això tenim la voluntat de ser políticament incorrectes, en benefici dels seus socis i del sector
agrorural en general, des de la independència, però també des de la convicció de prestar un
servei, de fer el que ens correspon com a societat civil i en benefici de la mateixa.
Quan no fa gaires dies en un seminari sobre xarxa Natura 2000 veiem l’eslògan que el medi
ambient necessita l’agricultura, una esgarrifança va circular per tot el nostre cor.
No fa gaire ens enterraven i ara ens necessiten, on és la trampa?
Les persones vinculades al territori com a propietaris-empresaris, hem de valorar aquest canvi i
preguntar-nos, si no fa pas gaire uns donaven per morts i ara ens necessiten, hem de voler saber
si és per estalviar-se la feina de fer-nos el “forat” o bé perquè necessiten mà d’obra barata
disposada al “prluriempleo” (ara en diuen MULTIFUNCIONALITAT), o bé perquè encara tenim
persones convençudes del paper geoestratègic de l’agricultura i de la producció d’aliments.
Davant aquesta disjuntiva haurem de triar entre la mort ràpida de fer desaparèixer l’agricultura o la
de reconvertir-nos en jardiners cuidadors amb subvencions “LEGITIMES” i en aquest cas tenim
garantida una lenta i dolorosa agonia. Triar per triar, la primera, mort ràpida amb dignitat i les
sabates posades, l’altra opció és la de la subjugació, la resignació, és l’acceptar que no si pot fer
res, i això no és cert.
El sector agrorural no pot ni ha de resignar-se a renunciar a la lliure iniciativa d’exercir una
vocació empresarial que, tot i les crítiques i el menysteniment, ningú pot negar que ha estat la
única política comuna que ha cohesionat Europa, li ha donat raó de ser i ha alimentat als
consumidors-contribuents a un cost raonable i aquesta satisfacció del servei prestat ens ha de
donar la força de continuar fent-ho.
Fa temps que afirmem que hem de repensar el model agrari europeu, el model d’empresa agrària
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i agrorural, definir en benefici de totes les relacions empresarials entre productors i indústria
agroalimentària, com elements principals i prioritaris, i no les proteccions mediambientals i de
territori.

innecessària d'unes eleccions a
Cambres Agràries

Primer les persones i primer aquella activitat que ha estat l’origen del que avui anomenem territori
amb el seu paisatge, i el tenim perquè les persones han treballat per obtenir rendes i qualitat de
vida per obtenir la satisfacció personal de la feina ben feta i la recompensa li venia per al seu
esforç i lliure iniciativa.
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Els que preparaven “l’enterrament” l’havien revestit de flors i grans paraules, en nom d’Europa de
la conservació de les espècies i de la biodiversitat, afegint-hi a tot SOSTENIBILITAT una
ornamentació fàcilment comercialitzable per preu (“todo a cien”) aquests negocis acostumen a
sortir cars als contribuents.
Si els hi discutien el projecte, la resposta també era “barata” no podem fer res, això ve d’Europa,;
doncs, miri, si ve d’Europa és perquè algú l’hi ha portat i, en tot cas, sempre se li pot retornar, ja
que ens perjudica.
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Com que Europa no es un fet eteri, sinó que la conformen estats i aquests la composen polítics
escollits i aquests representen a ciutadans per defensar-los, no podem consentir que acceptin que
en nom d’Europa protegeixin un 30% del territori per fer-hi, ningú sap què ni com s’ha de finançar,
no és acceptable que en nom d’Europa ens condicionin regadius per generar riquesa, i si es
publiquen directives que posen en perill el creixement econòmic i el benestar social. Tenim tota la
legitimitat per no complir-les i Europa no està legitimada a posar en perill el futur dels seus
ciutadans, quan diem Europa, volem dir els responsables directes d’acceptar això, normalment els
nostres governs, de l’Estat i de la Generalitat.
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Mirin, acceptar tenir el 30% de territori protegit per xarxa Natura 2000 no és un luxe és una
temeritat, és una burla als ciutadans i, per sobre de tot, és una hipoteca per al futur del país, i
aquells que tenen hipoteques saben que, o pagues o t’ho prenen.
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Com a conclusió, els propietaris i empresaris agrorurals hem d’afirmar rotundament que
l’agricultura és el medi ambient, no que aquest ens necessiti.
El referent territorial, ambiental i de paisatge és una activitat econòmica que s’anomena
agricultura i sense aquesta no és possible cap política mediambiental.
Des de l’Institut Agrícola us voldríem transmetre que no us heu de resignar, no heu de pensar que
res s’hi pot fer. S’hi pot fer molt, perquè tenim la raó, l’agricultura és l’activitat econòmica que pot
garantir un territori rural amb garanties de futur per a tota la societat.
BALDIRI ROS President de l’Institut Agrícola

L’any del Quixot s'ha acabat
Confiscant
El final d'un mal principi o el
principi anunciat d'una mala fe.
El Medi Ambient necessita
l'Agricultura, Per Què?
"Barcelona i els altres ..."
Seguretat Jurídica?
L’Economia Agrorural a
l’Entreforc
Diáleg de sords al Congrés del
Món Rural
Amb el menjar no s’hi juga, però
amb el territori i la seva gent,
tampoc.
Els agricultors i el paisatge
Quan el seny uneix forces
Cal pensar solucions i establir
noves estratègies entorn xarxa
Natura 2000.
Un any per endegar canvis

Llistat d'articles en arxiu

L'Institut Agrícola - Plaça Sant Josep Oriol, 4 - 08002 Barcelona - 933011636 - info@institutagricola.org

http://www.institutagricola.org/opinio.cat.php?veureopinioid=26

06/05/2009

