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NEIX UNA IL.LUSIÓ

SECTOR AGRARI CÁTALA
Deu vos guard.
La nostra organització inicia, a partir d'aquesta salutació una nova etapa. Etapa
que l'emprenen amb una gran ¡Musió, que
volem que arribi a tots els racons de casa
nostra, i que farem que sigui eficac i constructiva.
El per qué empreñen una tasca amb aquest
énfasi renovat, és ben fácil. L'esperit de
diáleg i l'esperit de col.laboració que hem
trobat arreu ens hi obliga. No fer-ho representaría en primer lloc, incomplir el
compromís amb els nostres afiliáis i simpatitzants, i en segon lloc, incomplir amb
el nostre deure de posar a l'abast de tot el
sector agrari cátala el nostre servei, la nostra dedicació, la nostra voluntat d'ésser
útils, tot i apropant-lo cap a les instiíucions de tot tipus.
Els problemes endémics que ve patint el
sector agrari, descapitalització, deficiéncies estructuráis, comercialització, manca
d'organització en general, cal que hi afegim ara, després d'un any d'assaig de Testada a la CEE, tots els problemes derivats
d'aquesta incorporació. Si abanseranecessaria una informado ágil i una resposta
encara mes ágil, avui s'ha fet imprescindible respostes que en cap moment s'estan
donant tant les que teñen una component
económica com les que teñen un component eminentment representativa. Poca
capacitat de resposta económica derivada de tot un defecte estructural en Torganització del sector agrari que impideix en
el mateix, ésser ágil sectorialment, ésser
ágil i agressiu comercialment. Respostes
pobres en quant a representativitat, mentres veiem el trist espectacle que s'está
donant, tot i cercant un lloc diverses organitzacións d'ámbit estatal.
Si TAdministració en algún moment ha
donat un triste espectacle en el si de la
Comunitat, el seny del que tradicionalment está dotat el sector agrari, hauria
d'impedir que aquest espectacle que ens
rebaixa i ens fa perdre eficacia davant
d'Europa no es tornes a repetir.
Aixo no és cap crítica i amb aquesta salutació no pretenem tampoc anar contra res
ni contra ningú. Pretenem, exclusivament
marcar unes fites de treball mitjanpant les
quals intentar posar quelcom de remei a
les mancances esmentades. Falta de treball
que ha d'estar encardinat dins d'un model

organitzatiu basat en el protagonisme deis
sectors, basat en el altcontingut informatiu puntual tant de tipus técnic com de tipus oficial que cal per a pendre decissions
acurades, decissions que cada dia teñen
mes una component empresarial. Informado completada per tot tipus de paquets
legislatius i normatius que tant per la vessant de la intervenció com per la vessant
de l'orientació, fan que una determinada
decissió sigui o no de futur per a una empresa. Informado, organització, servei, son
dones, els dos eixos fonamentals sobre els
quals volem basar la nostra eficacia organizativa que sobre aquests tres pilans i
basada amb l'auténtic protagonisme agrari
que son els sectors productius, ha de redundar amb un óptim resultat del qual en
puguim gaudir de forma molt inmediata
tant els nostres afiliats com els nostres
simpatitzants, com tot el sector agrari de
casa nostra.

10 anys després
UN TEMPS PER A NO OBLIDAR
10 anys després volem recordar el ler.
Congrés de TAssociació de Ramaders
Criadors de Porcí que es va celebrar el

"Catalunya Agrícola i Ramadera" vo\ ésser
Texpressió col.lectiva d'una il.lusió, el vehicle de comunicado del nostre Sindicat
deis Ramaders i Pagesos i el protagonista
de la nostra filosofía.
Teniu en les vostres mans, un butlletí d'informació que en tot moment, vol fer homenatge ais que viuen i treballen per a Catalunya dins del sector agrícola-ramader i
que cerquen, en tot instant, sens dubte,
ésser el reflexe d'anhels i inquietuts, de
desitjos i d'esperanca.
"Catalunya Agrícola i Ramadera", a mica
mica, s'anirá constituint com a una publicado professional, atractiva i suggerent,
basada en una rao d'existéncia: ésser estimada i sentida com a quelcom de tots i
patrimoni propi particular. Tots hem de
"fer la revista" i units en un objectiu comú, podrem fer esdevenir el gaudir d'una
"Catalunya Agrícola i Ramadera" arrelada ¡ objecte del mes pur sentiment.
Aquesta publicació és la sement, objecte
del nostre sembrat que només creixerá
amb forca i fortaleza si ens posem a caminar, si anem endavant i si trobem en l'horitzó els mágics secrets del nostre taranná
i de la nostra idiosincrasia.
"Catalunya Agrícola I Ramadera" neix
amb el present número, és cert, pero la
il.lusió que la crea i dinamitza i que fa possible la seva existencia está, inserida i arrelada en el pensament profund, en la motivado i en la mentalitat de la pagesia, plena d'ideals i de valors humans. Aquest
butlletí d'informació ha de ser el nostre
punt de trobada, el mecanisme peí qual,
la informado i la participado en un contexte operatiu, siguin el nucli del nostre
historie i reconegut pragmatisme, el nostre seny i la nostra rauxa.
Posem-nos a caminar amb rigor i amb
constancia, sense oblidar Toptimiste i la
confianca, si desitjem materialitzar els
nostres somnis i els nostres racionáis objectius en el contexte d'aquesta societat
moderna i evolutiva.
"Catalunya Agrícola i Ramadera", no només ha de ser el nostre butlletí sino que
ha d'assajar ésser, la llum d'una espelma,
que de ben segur, ens ha d'il.luminar per
a teñir bona referencia i vitalicia il.lusió
en el nostre present i en el nostre destí.
dia 18 de febrer de 1977 a la sala d'actes de la Caixa Comarcal de Manlleu.
Els Ramaders i Pagesos de Catalunya,
nom actual d'aquella iniciativa, vol retre un sentit homenatge a aquest esdevingut aniversari i a les persones que
ho van fer possitrie.

porcí
EL SECTOR PORCÍ
I LACEE
La incorporació d'Espanya a la Comunitat Económica Europea está resultantextraordináriament costosa económicament
peí sector ramader. En aquest article, exposaré la temática específica del sector
porcí.
Sabem que la "peste porcina africana"
col.loca al sector del porc en inferioritat
de condicions en relació a la resta de paísos de la Comunitat Europea. La cosa clara és que no podem exportar. S'hauría de
dir que s'esperava unes mesures proteccionistes, al menys temporalment, en aquest
sector tant important a casa nostra. La veritat és que h¡ ha'Wbertat de comerc"
amb una clausula de "salvaguarda" feta
"in-extremis" que en cas de preus ruinosos en el nostre mercat, s'hauria de poder
tallar les ¡mportacions. En la práctica,
aquesta clausula mai s'ha fet servir i si en
canvi tot el contrari, el 'primar" I 'entrada
de porcs d'Alemanya i d'Holanda amb un
montant compensatori d'un 6/7 % .
La conseqüéncia de subvencions oficioses
en paísos d'origen, i el fet de l'existéncia
d'excedents de producció en paísos de la
CEE ha portat a un tramat de facilitats
del comerp comunitari envers a Espanya
en una única direcció concretant-se en ¡mportacions massives de garrins de l'ordre
de 650.000 ¡ l'equivalent, a mes de 800.
000 cañáis de porc, aixó, cal d¡r-ho segons
xifres oficiáis.
Ara bé, aquest comerc de porcí unilateral
ha esdevingut un panorama de baixa de
preus del porc a Catalunya amb el de garrins i grassos fins el límit que fa ruinosa
la seva explotació tot, és la paradoxa, en
una situació de déficit de porcí. La cosa
és que s'está creant una dependencia externa en el sector que si no pujen els preus
en el reste deis paísos del Mercat Comú,
s'esdevindrá difícil solucionar.
Tinc que dir que una acció positiva seria
la reducció de les ¡mportacions de carn
que acompanyés a una limitado en les ¡mportacions de garrins. M'explico: L'Augment de preus del garrí a que donaría
lloc la mesura repercutiría en majors pérdues per l'engreixador si les importacions
de carn continuessín mantenint baixos els
preus. En conseqüéncia, cal preveure menys engreixadors, baixa novament del
preu del garrí com a resposta de la reducció de la demanda i en definitiva mes dependencia de l'exteríor de carn de porc
amb tot el valor afegit a que aquesta porta
¡ sense que en cap moment, en aquest nosaltres tinguem cap participació.
El plantejament inicial en Tingres a la
CEE está determinant unes situacions
molt greus que es compliquen amb el tema sanitari que está afegint dures
pérdues.
Parlaré solament de dues malalties que
sembla ciar han arribat amb Centrada de
porcs, especialment de garrins; la "influenza porcina" o grip i la "gastro-enteritis
transmissible", ambdues de naturalesa vírica molt dífusable, sobretot la primera ¡
que s'han escampat molt per la major part
de Catalunya i no deixaran de afectar a la
resta de TEstat:

L'ona d'influenza porcina está provocada
per una nova soca de virus que nosaltres
no teniem i que dona lloc a importants
problemes respiratoris, provocant baixes
i sobretot augment de consum de pinsos
per retards en el creixement a mes de la
despesa de medicaments, la qual cosa no
deixa d'ésser important.
La gastro-enteritis es manifesta per diarreas bastants persistents amb ta coneguda
pérdua de gana provocant baixes, especialment en els garrins i l'augment de consum de pinso per retards en el creixement,
el cost en medícació no és tant important
com en Canterior perqué no hi ha cap remei eficíent del tot.
El cert és que sembla raonable la voluntad
de protegir-se que existeix a la CEE contra la importació de virus de la Peste Porcina Africana, procedent d'Espanya pero,
jo em faig la següent pregunta:
Per qué no és possible protegir la nostra
ramaderia de malalties que és molt probable ens produiran unes pérdues económiques superiors a les habitualment ens produia la tant temida Peste porcina africana?
Pero, en aquest panorama del sector ramader tant fose en la integració a la CEE
tínc que assenyalar una previsible llum
que estimo molt important per aquest
sector. Cal dir abans que tots plegats hem
d'intentar aprendre de Testructura sanitaria que teñen establerta molts paísos del
Mercat Comú, una estructura menys intervencionista i mes participativa peí sector. Quina és la justificació, el primer ¡nteressat en el sanejament del seu bestiar
com a font de beneficis que és i en algún
cas, com el de la "peste porcina africana" entre nosaltres depén, en gran mesura
la seva supervivencia a casa nostra, comencen a tenir-ne experiéncies tan en el
sanejament del vaquí com en la lluita contra la "peste porcina".
Els éxits aconseguits han sigut possibles
grácies a la participació, col.laborado i
acció responsable del sector ramader.
D'aixó es pot entendre que TAdministració espanyola ha assumit darrerament
aquest camí, donant entrada en el sanejament de la ramaderia a una major participació del sector, encara que la Generalitat
hi ha aprofundit aconseguint éxits importants.

En tot cas, som molts els que opinem que
s'ha d'aprofundir, encara mes en aquesta
estructura sanitaria participativa, perqué
així ho demanda la sanitat animal, els interessos del ramader, els objectius de
l'Administració i els objectius -deixeumeli posar- interessos i consideració social
de la veterinaria; d'aquesta manera s'establiria un millor diáleg, una fita mes compartida i un horitzó mes positiu. Els necessaris controls, acceptats peí sector, el
coneixement de la realitat del camp, el
sentit comú i el pragmatisme son aportacíons que considerem imprescindibles per
part de l'Administració i en conseqüéncia
reportará una actuado mes eficient, socialment mes aceptada i considerada. Tot
el que sigui "imposar" la sanitat a mes
d'ésser un fracás i poc democrátic crea
posicions antagonistes i resentiments que
no afavoreixen a ningú.
Veig i estimo molt preocupant la problemática del sector ramader i dintre d'aquest
la del porcí. Veig la situació molt delicada
i seriosa i cree que está en un moment
molt crucial per a ésser encarrillada degudament, per a poder defensar els interéssos del sector i per evitar seguir éssent
atropellats. Com fer-ho per assolir aqüestes finalitats ?:
". . . Ens manquen Agrupacions fortes,
veritablement representatives amb sentit
professional, amb capacitat de diáleg,
d'ésser escoltades i objecte d'atenció i
contacte en tots els nivells.
Ni al país ni al sector ramader, els hi convé que el camp continui éssent el col.leetiu sofert, que encaixa els cops i que a penes protesta i crea problemes.. . "
J. Baucells

crónica
. . . VIC, DILLUNS. 9 MARC 1987
Ramaders i Pagesos de Catalunya, després
de 10 anys de vida sindical i d'ésser present al panorama representatiu del món
agrari va expressar tota la seva inquietud i
el seu malestar envers la situació del sector en una massiva manifestació celebrada
a la ciutat de Vic, el dilluns 9 de marc
d'enguany.
Pero, fem una mica d'história:
DIMARTS, 3 DE MARC:
A la Cambra Agraria de Manlleu, en un
ambient de malestar ¡ plena de gom a gom,
es va reunir l'Assemblea de Ramaders ¡
Pagesos de Catalunya. El tema marc de la
mateixa, va ser el que afecta al sector de
la llet i al porcí i en general tot el relatiu a
la problemática de l'activitat agrícolaramadera. Un enees col.loqui va protagonizar l'acte i els assistents van demostrar
una vegada más, que la fórmula idónea
per anar endavant i assumir objectius és
formant una "pinya", éssent forts i defensant alió tan arrelat a Catalunya," ¡'empresa familiar agraria" i tot el relacionat
amb la base i el progrés d'un país: l'agricultura i la ramaderia.
Resultant d'aquest col.loqui es van aprovar uns temes reivindicatiu que son els
que segueixen:
1.- Que la quota de llet no s'apliqui fins
que hi hagin excedents. No acceptar
els sobrants d'Europa comunitaria. El sector de la llet está en plena etapa de consolidado de millores que han comportat
unes cárregues económiques ¡mportants.
2.- No a les taxes de corresponsabilitat.
• 3.- Les subvencions per l'abandonament
de la producció de la llet que es paguin
aquí i que no es perdin a perpetuidad les
quotes de producció que voluntariament
es retirin.
4.- No a les ¡mportacions massives de bestiar que provoquen preus ruinosos i escampen greus malalties arréu del pais.
5.- Demanar la moratoria de lescondicions
que ens va ¡mposar el Mercat Comú.
6.- La Generalitat ha d'assumir amb les altres Comunitats Autónomes les máximes competéncies.
La filosofía, el sentir del Sindicat deis Ramaders i Pagesos de Catalunya es centra
en la necessitat de renegociar el Tractat
d'adhesió amb la CEE en el que afecta al
sector agrari.
Després del col.loqui es va aprovar previa
valoració, la convocatoria d'una manifestació a la ciutat de Vic peí dilluns 9 de
marc.
DISSABTE, DÍA 7 DE MARC:
A la sala d'actes de la Caixa Comarcal de
Manlleu a la ciutat de Vic en una Assemblea, el tema central va ésser l'organització i tractament de la manifestació aprovada a Manlleu. Va ser una reunió en la
que es va fer síntesi de la problemática
del sector i en la que un interessant col.loqui definí la constitució i (organització)
deis punts reivindicatius mínims, objecte
de expressió col.lectiva a la manifestació
i després de ser ratificáis van posar-se les
bases per dissenyar el relatiu a l'organització de la mateixa.

DILLUNS, DÍA 9 DE MARC:
En un temps de pluja, nubul i amb temps
primaveral, a la ciutat de Vic, ja al matí es
respiraba un ambient estrany, diferent i
de sutilesa espera. Ambsilenci i harmonía,
la pagesia d'arreu de la comarca i d'altres
punts de Catalunya amb llurs vehicles ¡
tractors es deixava sentir a la capital d'Osona, reunint-se ¡ concentrant-se davant
de l'estació. La música catalana i la sardana com a melodía juntament amb una colla de pancartes i "slogans" anuncíava el
comencament de la manifestació. Quasí
un miler de persones, de pagesos enfilant
peí carrer Verdaguer amb sílencí envoltats
formaren una massa humana que a l'arrivar a la Placa Major es disposaren a iniciar
l'acte central del día. Una comíssió es reuní amb el batlle de la ciutat encapcelada
peí Presídent i mentre a fora, a la placa, es
feien alusions a la problemática de l'activitat agraria, la seva greu situació i la necessitat del protagonisme del camp en tota acció negociadora. Després, el President
del Sindicat llegire el Manifest-Document
recollint els punts reivindicatius i tot seguit es cantar el himne de Catalunya, "Els
Segadors".
Arreplegant les pancartes i disposats s'enfilaren els participants peí carrer Verdaguer cap ais aparcaments a recollir llurs
tractors i vehicles i com una marxa i comitiva s'adressaren a la carretera Nacional
152 de Barcelona a Puigcerdá. A l l i i amb
la col.laborado de les forces d'ordre es
van anar col.locant a les voreres de la carretera. Hi havia mes de 6 centenars de
tractors i era tanta la majestuositat del
moment que amb lentitud va arribar un
instant que la carretera va restar colapsada, haguent-se de tallar el seu tránsit. Fins
les 4 h. de la tarda va romandra la situació
sempre d'una ordenada i sense escamots.

Les pancartes feien acte de presencia a les
voreres de la carretera i la música i els
punts del manifest no deixaven de sentirse peí servei de megafonia instal.lat. Ja
apropant-se les 4 de la tarda els tractors
van anar deixant la carretera i quedar l'estel del que havia estat una impresionant
demostració del sentir d'un col.lectiu: la
pagesia. La tarda donava pas a la nit. La
tarda d'un dia de pluja, d'hivern s'anava
imposant, encara que el sol feia intents
d'ensenyar la seva llum i el seu reflexe.
El Sindicat deis Ramaders i Pagesos de
Catalunya va fer amb aquest acte multitudinari tot un símbol, tota una imatge i
va expressar la seva creenca en la fortalesa del sector agrari, tant important a casa
nostra. La manifestació va desenvoluparse en un ambient en tot instant reivindicatiu pero sempre amb serietat i amb rigor,
sense caure en situacions no própies del
taranná del Sindicat. L'espectacle de mes
de 600 tractors i quasi un miler de pagesos en un dia de pluja ens va demostrar
que per anar endavant s'hi ha d'anar plegáis, amb forca i sobretot amb objectius
clars. La Plana de Vic va ésser testimoni
d'un acte massiu, d'una "pinya"en recerca del seu present, del seu futur i del seu
destí.
. . . Hem d'anar endavant.

carta oberta
BREUS
RAMADERS I PAGESOS DE CATALUNYA
La s'rtuació que pateix ('agricultura ¡ la ramaderia a l'Estat espanyol com a conseqüéncia de les
condicions resultants de l'adhesió al Mercat Comú ha fet que la pagesia en justa defensa del
sector, utilitzi els mecanismes de manifestado
col.lectiva que disposa la Constitució per a tal
d'expressar el seu sentir i les seves reivindicacions:
1é:

Ens solidaritzem i expressem la nostra adhesió a tota oposició sindical que es manifesti contra la situado negativa i marginal a que
han col.locat al sector.
2on: Lamentem i rebutgem que el Delegat del
" Govern a Catalunya, Sr. Martí Jusmet no
s'hagi posat a l'altura de la seva responsabilitat i
s'hagi negat sistemáticament a rebre a lesComissions Sindicáis de tipus representatius. La seva
conducta i actitud és de gravetat i no és propia
del carree que ostenta.
3é:

El Sindicat deis Ramaders i Pagesos de
Catalunya desitja una acció unitaria a nivell sindical per a tal d'expressar amb la major
representativitat i forca la disconformitat amb
ladesastrosa i nefasta política agraria, si és que
existeix, de l'Administració Central.

4rt:

La situació del nostre sector agrícolaramader és molt greu i s'está anant a una
clara descapitalització en les nostres estructures
en benefici deis paisos comunitaris i deis seus
excedents productius.

6é:

* El nostre Sindicat recolza la
política de la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca
en prohibir tota importado
de bestiar, de garrins sense
control i identificado, de
qualsevol punt d'origen que
sigui.

El Sindicat entén que la radicalizado és producto de la negligencia i incapacitat notoria del Govern i del seu Ministeri d'Agricultura i que ja ha
arrivat l'hora d'ésser responsables del nostre
present i del nostre destí, asumint tots plegats i
amb les formules adients el paper que com important sector económic ens pertoca.

* Ramaders i Pagesos de Catalunya és un Sindicat amb
unes estructures obertes. En
aquesta etapa i depenen de les
disponibilitats existents s'está
creant un servei d'informació
amb diferents mitjans:
-Teléfon-agrari: 319 80 63
-Catalunya Agrí.cola-Ramadera, butlletí-revista.
-Correu Obert per a sugeréncies, escrits, . .

5é:

El sector agrari ha de teñir el protagonisme que li pertoca i ha d'ésser escoltat i ésser objecte de concertado i de negociado en tota política que es defineixi com a agraria.
Volem fer constar el nostre agraíment a
l'opinió pública la seva comprensió de la
problemática del sector, tot i adonant-nos deis
puntuáis molésties que es poden provocar al
ciutadá.

El Sindicat es casa vostre, es
de tots.

MIRAR L'HORITZÓ
AMBESPERANQA
Heobservateninfinitat d'ocasions els pensaments interns expressats en els rostres
deis pagesos amb un desitj d'esperanca de
veure en l'horitzó, la llum que els faci
adonar-se'n que el seu treball i esforc tindrá el reconeixement just com a conseqüéncia del seu aportament a la societat.
Sempre, s'ha dit que un país amb agricultura i ramaderia rica és un país prósper i
que va endavant, fruit de la sensibilitat
envers el sector agrari. S'obren uns interrogants difícils d'esbrinar i que comporten
un enigma que clarificaría el que succeix
envers el protagonisme clau de la pagesia:
Per qué els caps responsables del Poder no
faciliten el desenvolupament harmónic
del sector ? On van els beneficis que genera el camp ? Qui s'en gaudeix ? Per qué el
pagés i el ramader només pot comptar
amb el que té i res mes ? . . .
Fa 10 anys, el Sindicat deis Ramaders i
Pagesos de Catalunya va Henear un crit
ben fort: . . . " Si els pagesos no ens unim,
qui ensdefensará ? El pagés, primer,"prepara la térra, la cuida " i posa en aquesta
tasca tot el seu saber, després hi sembra,
possant-hi tota la seva esperanca, pensant
que en un demá, donará el seu fruit. Estic
ben segur, i em consta, que després de tot
el procés, es situará en un extrem del
camp i contemplará la cosa realitzada i
mentre germina la llavor, sent una profunda satisfacció de goig i d'esperanca, acompanyat d'una inquietut comprenssible;

* En l'any 1986, augmentaren
les importacions agráries del
Mercat Comú en un 77 °/oS'hapassatde 175.113 milions
de pésetes a un total de 310.
000 milions.

aquesta situació ja no depén d'ell sino
deis elements externs, el temps sec, la
manca de pluja o el seu excés, una pedregada. . . etc. Impossible que aquest home
no transmeteixi tota la seva forca i la seva
inquietud d'amor a la tasca realitzada.
Pensant en aixó, no ens será difícil de
comprendre que després de les primeres
plujes, aquell home tornará al camp i contemplará en silenci extern pero amb un
diáleg intern amb ell mateix, la metamorfosi que es produeix, del canvi cromátic,

primer l'ocretemplat de la térra i després
el color frese del vert de l'esperanca. Una
i altra vegada tornará al camp a contemplar la seva obra fins que el color calent
del groe li digui que el fruit ha madurat.
Aixó té paral.lelisme amb el pare que cuida, mima i contempla al seu f¡II i que es fa
home. Com no és possible estimar totes
aqüestes coses i no oferir el sacrifici de les
seves inquietuds i les seves esperances. Es
necessiten mes coses per a ésser felic ?. El
sacrifici és amor, les inquietuds son anhels
i l'esperanca és il.lusió.
El sembrat anirá creixent i será contemplat pels ulls d'aquell pagés en les seves
añades i tornades, gaudirá d'un somriure
quasi imperceptible quan observi el moviment del sembrat, un moviment provocat
per una lleugera brisa d'aire que el fa canviar de color i de forma segons el vent li
faci les seves caricies. . .
Qui, al menys per una vegada, no s'haurá
aturat a contemplar un sembrat i haurá
observat com una ráfaga d'aire va avancant
damunt d'ell com una onada marina corre
per la superficie del mar en recerca de la
sorra calenta d'una platja próxima, o imaginará la seva má recorrent i acariciant la
fina pell d'un infant. . . ?
. . . Avui, pensó: " 5 / els pagesos no fem
pinya qui ens defensará ?"
E.M.
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