Declaració de Martorell

Avui, 26 d’octubre del 2014, els delegats i delegades de l’11a Assemblea d'Unió de Pagesos
de Catalunya, reunits a la vila de Martorell, constatem:
Primer: Que el sindicalisme pagès té arrels profundes en aquesta vila: només cal recordar
que s’hi van redactar els Estatuts de la Federació de Rabassers de Catalunya el 1907,
constituïda el 1908 i presidida ininterrompudament fins al 1923 pel martorellenc Jaume
Martrat Porta, que fou també president de la Unió de Rabassaires, com més tard també ho
fou el martorellenc Francesc Riera i Claramunt. Cal recordar el paper que exercí la vila de
Martorell dins de la Unió de Rabassaires: La Terra d’aleshores ho va expressar clarament:
“Martorell és la pedra angular on descansa l’edifici de la Unió de Rabassaires. Allà va iniciarse la campanya... i des d’allí va irradiar-se a altres comarques”.
Segon: Que malgrat el pas dels anys i el canvi de segle, hi ha sectors de la societat que
persisteixen a considerar el sòl com un bé més especulatiu que no pas productiu. Per això
pretenen precaritzar les relacions contractuals sobre les terres. També hi ha governants que
hi persisteixen, com ho posen en relleu les actuals iniciatives legislatives dels Departaments
de Justícia i Agricultura de la Generalitat de Catalunya de modificar la durada dels
contractes d’arrendament, parceria i masoveria, deixant-los a un mínim d’un any.
Tercer: Que Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici, el 3 de novembre del 1974 a
Pontons fa 40 anys, ha estat compromesa amb la lluita per l’obtenció de les llibertats
democràtiques i nacionals de Catalunya. A hores d’ara ho està amb el Pacte Nacional pel
Dret a Decidir. Per això, des de la vila de Martorell fem una crida a la participació massiva
de la ciutadania de Catalunya al procés participatiu, organitzat pel Govern de la Generalitat,
per al proper 9 de novembre, sobre el futur polític de Catalunya.
Quart: Que sense un nou Estat, la pagesia professional i el món rural de Catalunya no
podrem gaudir de la capacitat de modernització, innovació, relleu generacional, formació i
sosteniment de les zones de muntanya i de les que tenen altres limitacions naturals, tal com
fan els països més rics del nord de Catalunya. Aquest nou Estat ha de continuar formant
part del sistema econòmic dels Estats de l’Europa occidental, ja que també per al sector
agropecuari i forestal de Catalunya és clau mantenir la lliure circulació de béns, serveis,
capitals i persones de què ara disposem.
Cinquè: Que sense vertebrar i organitzar adequadament la pagesia no podrem fer front als
grans reptes que tenim plantejats, ja que hem de:
-

Contribuir a satisfer la demanda d’aliments de la ciutadania.
Adaptar-nos a un entorn més competitiu, a uns mercats cada vegada més incerts i
inestables i a uns majors costos de producció.
Adaptar-nos a les noves exigències a la producció, en matèria de medi ambient,
salut, lluita contra el canvi climàtic, etc., i que el mercat no remunera.
Adaptar-nos a una reducció dels ajuts directes.

Però que també serà clau, per una banda, que el Parlament promulgui un paquet legislatiu
que permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes
tipus, les agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de les llotges i
els altres mecanismes que asseguren la transparència dels mercats. Per una altra banda,
l’Administració ha d’assegurar la justícia i l’equitat en el comerç i la distribució dels
productes agroalimentaris, fent complir les normes que els regulen el mercat, la
competència i el comerç.
Sisè: Que el nou Estat ha de tenir en compte que la terra és un valor productiu, ambiental i
social, signe d’identitat en moltes comarques. Cal protegir-la adequadament dels processos
de degradació i especulació, dels quals ha estat objecte en les darreres dècades. La terra ha
de servir per produir aliments de qualitat i proximitat, i el nou Estat ha de posar els
mecanismes per garantir-ho.
Setè: Que hem de refermar els nostres compromisos inicials, els adoptats durant aquests 40
anys de lluita per la terra i els que s’han adoptat, avui i ahir, en la nostra 11a Assemblea,
tots els quals ens han portat a defensar els interessos econòmics i socials de la pagesia, a la
creació de quadres que assegurin la continuïtat del moviment pagès i a aconseguir que la
nostra lluita estigui vinculada a la de la resta de la ciutadania per l’obtenció de les llibertats
democràtiques i nacionals de Catalunya i de la resta de l’Estat espanyol. La nostra
Organització cal que prepari els homes i dones adequats per a la confecció d’un Programa
d’autèntica transformació agrària, capaç d’orientar amb coherència la política pagesa i
ramadera dels governs servidors del poble.

