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Assemblea Pagesa de la Noguera

Editorial//
L’acció que la Plataforma Transgènics Fora! va realitzar a Gimenells ha portat molta
cua en els últims dies. El director de l’IRTA, la directora del projecte SUSTAIN, els
selectes fabricants de llavors o el mateix Siurana han sortit ràpidament a desqualificar
el col·lectiu tractant-lo de marginal i presentant als seus membres com una colla
d’ignorants i desequilibrats.
A pesar de tot, la Plataforma ha descobert interessants contradiccions de la investigació
pública ocultades fins al moment. Govern, Administració, IRTA i una camarilla
d’ambiciosos investigadors han estat enxampats infraganti, experimentant amb
transgènics de forma secreta, en un context de creixent rebuig social cap aquests
cultius i aliments. La precisió de la denúncia de la Plataforma ha ferit públicament als
seus implicats que han vist en el linxament mediàtic dels opositors la millor manera
de recuperar la credivilitat perduda.
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L’acció de la Plataforma ha estat la resposta lògica i racional de qui es nega a resignarse a la imposició d’una tecnologia innecessaria, perillosa i èticament qüestionable. La
passivitat de l’Administració davant la proliferació de cultius transgènics i la opacitat
informativa respecte als experiments que es fan Catalunya, ha provocat aquesta reacció
dels qui fa anys van advertint de les seves implicacions.
Hem de recordar que s’ha demanat insistentment la publicació de les investigacions
que s’estant realitzant sense que s’hagi donat encara cap resposta. En aquest sentit,
l’Assemblea Pagesa està esperant des de fa tres mesos un informe del DARP i fa més
d’un any que ho va demanar a l’administració de l’Estat. Al cap i a la fi però, qui ha
informat primer de l’ubicació dels camps ha estat la Plataforma Transgènics Fora!
deixant fora de joc a l’Administració.
S’està qüestionant també la legitmitat d’aquest col·lectiu per opinar sobre quines línies
d’investigació públiques hi han d’haver. Aquí, el gremi científic és qui se sent més
atacat quan es qüestiona les seves parceletes de poder i prestigi. Respondriem que,
a part de ser la ciutadania qui financia amb impostos el seus experiments, la Plataforma
reuneix més pluralitat social de la que és capaç d’imaginar la directora del projecte:
estudiants de diferents matèries, organitzacions de consumidors, investigadores,
pagesos, tècnics, professores, sindicalistes, etc. opinen que els transgènics s’oposen
a les necessitats socials actuals i no estan disposats a cedir als capritxos de científics
sense escrúpols i multinacionals del agronegoci. Es tracta d'un moviment imparable.
En la mateixa línia, des de l’Assemblea Pagesa volem que la investigació pública
s’ajusti a les necessitats de les classes populars que no poden pagar-se experimentacions
privades. S’ha d’acabar d’una vegada amb l’aillament dels investigadors en els seus
projectes i la connexió de molts d'ells amb el capital. Com, per exemple, els experiments
sobre distàncies de seguretat de panís transgènic que l’IRTA va fer “gratuitament”
per la multinacional Syngenta i que vam denunciar l’any passat.
L’elitisme és la forma més sofisticada d’ignorànica, així que, investigadors del món
sortiu del laboratori, escolteu i poseu-vos a treballar amb qui per justícia ho necessita.
I si pel vostre compte no aterreu, aquí estarem nosaltres perdonar-vos un cop de ma.
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Producció i consum//

Venda directa - La millor traçabilitat
A partir del gener 2005 tota empresa que posi al mercat un
producte alimentari fresc o transformat es veurà obligada (d’acord
amb el Reglament CE 178/2002) a etiquetar-lo amb un codi que
permeti arribar fins al responsable, si provoca un problema de
seguretat alimentària.
La societat cada dia està més alarmada pels escàndols alimentaris
(dioxines, vaques boges, carns hormonades, residus, pesticides
a fruites i verdures etzétera) però aquesta norma de traçabilitat
serà quasi impossible d’aplicar donat el gran nombre de paràsits
humans que volen viure de remenar un aliment d’una punta de
món fins a l’altra.
Vivim d’esquena, tots plegats, del primer esglaó (el pagès ) que
ha fet possible tota aquesta disbauxa d’especulació entorn un
aliment.
Per això, aplaudim una iniciativa que s’està desenvolupant a
la Noguera per un grup petit de pagesos, fruticultors de diferents
comarques, recolzats per Assemblea Pagesa que, desil·lusionats
pels tractes econòmics tant del sector comercial privat com
cooperatiu promouen una marca pròpia que els permeti arribar
més directament al mercat eliminant esglaons comercials
innecessaris.
Pretenen que, la traçabilitat teòrica que les Administracions es
veuen en l’obligació d’implantar, arribi a ser una traçabilitat real,
i així aconseguir que el consumidor final conegui de qui és la
fruita que es fica a la boca, etiquetant cada caixa o cada unitat
de fruita amb una segona etiqueta que identifiqui al productor.

La traçabilitat que la Unió Europea pensa imposar a partir del
gener de 2005 ja no planteja que el consumidor final sàpiga qui
ha produït inicialment aquell aliment, sinó que tant sols aspira
a que, mitjançant uns codis (que el consumidor no podrà
interpretar) saber el recorregut complicadíssim d’un aliment
perquè l’últim esglaó conegut pagui les conseqüències d’un
problema de salut alimentària.
Per això, la iniciativa d’aquest petit grup de pagesos de mullarse i donar la cara fins i tot davant el consumidor final és una
garantia total de que aquesta fruita arribarà amb les millors
condicions sanitàries i de sabor, gràcies a una recol·lecció
acurada i en les millors condicions de maduració.
És tornar als orígens, aprofitant totes les avantatges de les
tècniques comercials actuals, quan el consumidor sabia de
qui eren els aliments que es menjava.
Arribar al consumidor final donant la cara vol dir, arriscar-se al
rebuig d’aquest, davant una pràctica incorrecta de cultiu o
manipulació.
És per això que el consumidor sabrà apreciar l’esforç de qui
realment sempre a estat el protagonista d’un aliment però que
en aquests darrers anys s’ha convertit tan sols en un personatge
al que calia parasitar des de la nuvolada innecessària de
comerciants i estructures cooperatives sense escrúpols.

Assemblea Pagesa
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Transgènics//

La Plataforma Transgènics Fora! saboteja un camp
de blat experimental de l'IRTA
Una setantena de membres d'aquesta organització van reunir-se a Gimenells per posar al
descobert la línia pública d'investigació en transgènics i per realitzar una acció directa que
inutilitzés aquest projecte
La Plataforma Transgèncis Fora! va protagonitzar una acció
directa en contra de la investigació pública en organismes
modificats genèticament (OMG). A primera hora del matí del
dia 3 de Juilol, una setantena de persones d’aquesta organització
es van reunir en un dels camps experimentals de l’IRTA (Institut
de Recerca i Tecnologia Agrària) de la Generalitat de Catalunya,
a la població de Gimenells. L’acte va consistir en el sabotage
dels diferents experiments de blat transgènic del projecte
SUSTAIN. Aquest projecte està finançat principalment per la UE
i hi participen l’IRTA, la Universitat de Barcelona i d’altres
organismes d’investigació de França i Anglaterra. Membres de
la Plataforma van desplegar una pancarta al camp mentre la
resta es posaven a segar i barrejar les diferents mostres de blat,
utilitzant per fer-ho eines tradicionals. 20 minuts després i, amb
el camp completament arrasat, es donava per acabada l’acció.
Tot plegat sota la mirada d’un nodrit grup de mitjans de
comunicació i amb l’absència d’efectius policials. La Plataforma
Transgènics Fora! va valorar positivament l’acció i anuncia la
continuïtat de la campanya contra els transgènics i els diferents
projectes d’experimentació que hi ha a Catalunya.

"El temps perdut per la investigació
és temps guanyat per la consciència"
Comunicat de la Plataforma
Transgènics Fora!
(...)La plataforma la integrem nombrosos col·lectius i persones
de tot Catalunya que ,(...) denunciem:
- que Espanya és el país de la UE amb més superfície de
transgènics conreats (només de blat de moro ja hi ha més de
32.000 hectàrees) i l’únic que en produeix a escala comercial.
- que Catalunya és una de les regions de l’estat pioneres pel
que fa a la introducció i proliferació de conreus transgènics;
actualment és ja molt significatiu el seu grau de penetració al
nostre camp, especialment a les àrees cerealistes com la plana
de Lleida.
- que tant l’IRTA (Institut de Recerca i Tecnologia Agrària de la
Generalitat) com la resta de centres de recerca públics homòlegs
a l’estat, participen activament en programes d’investigació dins
el negoci de les “Ciències de la Vida”, contribuint així al
desenvolupament i a la expansió dels OMG.
- que la Generalitat de Catalunya ha ocultat i arxivat diversos
casos de contaminació genètica detectats en productes
d’agricultura i ramaderia ecològica, l’únic tipus de producció on
es fan anàlisis. Per altra banda, es nega a facilitar la localització
precisa dels conreus transgènics experimentals i comercials
que hi ha al principat, una informació d’accés públic segons la
legislació europea.
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- que la contaminació genètica és un fenomen inherent a la
proliferació dels conreus i les collites transgèniques i nega tota
possibilitat de coexistència amb conreus ecològics i
convencionals. Amb tot, no es coneixen ni es poden predir les
conseqüències ecològiques i per a la salut que aquesta nova
forma de contaminació implica.
- que l’agricultura transgènica representa l’última i més nefasta
proposta de l’agroindústria, un model productiu
extraordinàriament nociu tan ecològicament com socialment
que ara, amb la seva versió transgènica, promet als agricultors
més dependència del mercat i de les multinacionals i més
degradació ambiental al planeta.
D’acord amb el que ha estat exposat:
ens oposem als transgènics i a l’ordre polític, econòmic i social
que els fa possibles i “necessaris”, apel·lem a la responsabilitat
i a la capacitat d’organització col·lectiva, reivindiquem l’acció
directa com a estratègia de lluita eficaç i legítima, i apostem per
l’agroecologia i per les persones, perquè siguin elles les que,
lliure i col·lectivament, reinventin les nocions de recerca i de
desenvolupament i món-laboratori en el que vivim.
Per últim, exigim:
que s’aturin les investigacions en aquesta matèria,
que es facin públiques les localitzacions dels conreus transgènics
comercials i experimentals, i que Catalunya sigui declarada
zona lliure de transgènics.

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Membres de la Plataforma Transgènics Fora! apunt d'actuar a Gimenells

Asturies es declararà Regió Lliure de Transgènics
La Junta General de Asturias, s'ha declarat partidària d'arribar
a ser regió lliure transgèncis, sumant-se d'aquesta manera al
conjunt d'altres regions de la UE que mantenen la mateixa
postura. La Coordinadora Asturiana contra els Aliments
Transgènics, una serie de grups i persones que treballen la
qüestió des de fa temps, va elaborar una proposició no de llei
sobre els cultius modificats genèticament a Astúries i, gràcies,
al recolzament del Grup Parlamentari de Izquierda Unida-Bloque
por Asturias, va aconsseguir que es debatés al Parlament. El
plenari de la Junta General, en la sessió 31/6 del 20 de Maig
del 2004, va adoptar les següents decisions:
“La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo
de Gobierno a evitar el efecto que sobre la imagen de calidad
de los productos agrarios asturianos pueda tener la introducción
en nuestra Comunidad de cultivos modificados genéticamente
y, en consecuencia:
1. A hacer valer en el seno de la Comisión Nacional de
Bioseguridad, como criterio general para la autorización de
cultivos modificados genéticamente en Asturias, su impacto

negativo sobre las estrategias productivas del conjunto del sector
agrario asturiano.
2. A integrarse en el foro comunitario Agrupación de Regiones
Libres de OGM para defender ante las instituciones de la Unión
Europea la necesidad de que las regulaciones sobre cultivos
modificados genéticamente tengan en cuenta las estrategias
productivas y medioambientales de las diversas regiones de la
Unión Europea.
3. A dirigirse al Gobierno del Estado a fin de que en el ámbito
de sus competencias, y en el seno de la Unión Europea, desarrolle
una política que promueva el cese de las plantaciones de cultivos
de organismos modificados genéticamente.”

En la comunitat asturiana s'ha engegat, a més, una campanya
que busca la declaració de Municipis Lliures de Transgènics a
diferents localitats de la zona. Aquesta mesura ve d'una proposta
llançada per Plataforma Rural i està en expansió arreu dels
territoris de l'Estat espanyol.
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Inmigració i Agricultura//

Intersindical CSC i Endavant presenten una
campanya contra la contractació en origen
Les dues organitzacions sindicals i polítiques, respectivament, han elaborat un dossier amb
les irregularitats que acumulada la gestió de la força de treball immigrada que fa Unió de
Pagesos
El dia 22 de juny es va presentar la campanya sobre l’explotació
dels immigrants que realitza la Unió de Pagesos mitjançant la
fundació Pagesos Solidaris. L’acte es va fer a la sala d’Actes
de la biblioteca pública de Lleida on hi van assistir una cinquantena de persones i estava organitzat per la Intersindical CSC i
Endavant.

Per acabar l’acte va xerrar una membre de L’Assemblea Pagesa
que va donar una visió històrica de perquè sorgeix aquest tipus
de contractació a nivell de UP i la visió alternativa que proposa
l’Assemblea Pagesa. Aquesta passa per defensar un model
agrícola no basat en la contractactació de treballadors sinó en
la petita i mitjana explotació.

Va començar amb una presentació de la campanya pels membres
de la Intersindical i Endavant donant una visió a nivell general
de la immigració a les nostres terres, i tot seguit es va entrar a
la problemàtica de la contractació en origen que realitza UP.

A pesar d'això, quan es fa imprescindible la contractació de ma
d'obra, no s'ha d'anar tant lluny a buscar-la ja que aquí ja hi
ha molts immigrants amb i sense papers que no tenen feina i
que se’ls hi podria donar permisos per treballar si es reivindiqués
(igual que se’ls hi dona papers als contractats en origen). Entre
d'altres coses, no caldria que se’ls hi hagués de cobrar el bitllet
d’avió de la nòmina quan ja estan aquí. I per suposat, s'està a
favor d'una contractació lliure, sense controls ni retenció de
passaports, perquè l’esclavitud se suposa que fa anys que es
va suprimir. Papers per tothom o per ningú! no a la llei d’estrangeria ni a les polítiques que la recolzen indirectament!

Una ex-encarregada d’allotjaments de la UP va explicar
quines són les normes que han de fer complir aquests encarregats d’allotjaments, i les males condicions d’aquests allotjaments
tant pels treballadors immigrants com pels propis encarregats
d’allotjaments.
Van explicar com en els immigrants contractats se’ls hi fa firmar
un document on, entre altres coses, diu que se’ls hi retindrà el
passaport mentre treballin i que se’ls hi retornarà un cop acabin
la feina. Això ho han de fer aquests encarregats així com anar
controlant el que feien cada dia els treballadors/es tant en horari
de feina com fora de la feina.

Josep Pàmies//

Apunts sobre les migracions
En un món on es derrumben les fronteres per facilitar el "lliure
comerç" de les coses i productes, es restringeix cada dia més
el lliure trànsit de les persones. Avui hi ha molta més llibertat
de circulació per un tros de carn mutada genèticament i engreixada amb substàncies il·legals que per un "tros de carn
humana" que necessita emigrar per sobreviure.
Ningú se'n recorda ja de les grans emigracions de població
anglesa (30%) o italiana (40%) cap a altres països ni tampoc
dels milions d'emigrants espanyols que van marxar cap a
Amèrica Llatina i Europa, amb molta més llibertat de circulació
que ara.
L'immigrant no és un càrrega per a la societat. Tot el contrari,
i com ja s'ha dit moltes vegades, a Catalunya els immigrants
van a portar l'any 2001, uns 80.000 milions de pesetes en
matèria de cotitzacions i només reberen prestacions socials i
asssistència sanitària per valor de 3.000 milions.
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Si l'immigrant tingués la llibertat de circulació i dret a poder
treballar, es quedaria on trobés treball i si no continuaria caminant
fins a trobar-lo. Ara té que patir anys sense poder treballar
(legalment) i esperant la oportunitat o la magnanimitat del
governant de torn per a que li doni autorització.
Si l'immigrant troba treball (el que moltes vegades els occidentals
no volen acceptar) cobra un salari que en bona mesura és
reinvertit en els nostres països generant consum, riquesa i
possibilitat de nous llocs de treball.
Gràcies a l'immigrant la Seguritat Social espanyola és menys
deficitària i si es permetés cotitzar a tots els que treballen
irregularment encara ho seria menys. Això podría ajudar a
espantar a aquest gran fantasma que tot sobint treuen davant
el públic els diferents responsables polítics: la desproporció
entre persones actives que cotitzen i persones que cobren

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Si el comerç internacional no fos tant especulatiu, els països
empobrits podrien reconstruir les seves economies locals
agrícoles i produir la base de la seva alimentació. En l'actualitat,
les exportacions occidentals subvencionades arruïnen les seves
economies i no garanteixen ni el dret a l'alimentació. Una de
les grans causes de l'emigració, doncs, està en els governs
dels nostres països, les seves multinacionals i els organismes
interncionals com l'OMC que els emparen.
El lliure comerç és una fal·làcia ja que quan els països pobres
volen exportar algun producte que pugui fer mal als interesos
dels països industrialitzats, aquests posen barreres econòmiques
per impedir-ho. És el cas de "El Acuerdo Multifibras" (AMF) que
prohibeix el lliure comerç dels productes tèxtils produïts a preus
molts competittius en països en desenvolupament.
Contràriament, els països rics tenen tota la llibertat per espoliar
totes les matèries primeres que necessiten i, a la vegada, tota
la llibertat per vendre allí mateix tot el producte industrialitzat
que desitgin. A més, tota la llibertat per instal·lar indústries
contaminants en aquests països.
Si el capital especulatiu prefereix tenir la població esclavitzada
en origen per a produir barat, és lògic també, que fugin d'aquesta
esclavitud per atenuar l'excés de ma d'obra en origen i obligar
als especuladors a oferir millors salaris.
L'Estat espanyol es gasta diàriament 6.300 milions de pessetes
en despeses militars i només 493 milions diaris en ajuda al
desenvolupament. Això és realment vergonyós en un país
mitjanament ric com és aquest. A nivell mundial, les xifres són
escandaloses i de què ens defensen els exèrcits per a que es
puguin justificar aquestes despeses?

pensions. A més, l'envelliment de les societats desenvolupades
és un fet i l'emigració en pot ser una solució davant la falta
d'increment de la població activa.

- La despesa militar a nivell mundial representa 144 bilions de
pts l'any. La despesa dels països més rics en ajuda al desenvolupament és de 8,5 bilions de pts l'any.
- La suma d'interesos i amortitzacions del deute que paguen
els països pobres als rics és 5 vegades superior a l'ajuda al
desenvolupament que reben.

Els nostres enemics no són les persones immigrades que ens
ajuden a crear riquesa. Els nostres enemics són els governants
que permeten que les 3 persones més riques del món tinguin
en les seves mans tants diners com els que necessita per malviure
tots els habitants dels 48 països més pobres del món (Informe
per el Desenvolupament Humà de les Nacions Unides).

En aquest context, és impossible que els països empobrits
puguin tirar endavant i a la seva població no els queda molt
més recurs que el de l'emigració. Més quan els conflictes bèl·lics
o els governs despòtics són alimentats per la venda de procedència occidental.

L'ideal seria que les ajudes arribessin als països en origen, però
passen els anys, les décades i els segles i la situació en comptes
de millorar, empitjora. El reequilibri planetari té que permetre
l'emigració cap allí on hi ha la riquesa econòmica, perquè, des
d'allí, creant més riquesa, puguin ells mateixos emportar-se part
d'aquesta i ajudar a millorar les condicions de vida en els seus
països d'origen. És el principi dels vasos comunicants.

Ser solidaris, a més, és la millor garantia de futur per als propis
interesos. Només fa falta recordar que països més rics com
Argentina, Venezuela o Brazil a meitat del SXX, avui en dia veuen
com s'ha invertit la situació. Qui assegura que dins d'uns anys
no pugui tornar a succeïr el mateix i que sigui altra vegada la
nostra ciutadania qui hagi d'anar a demanar treball en altres
països?
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Breus//

El DARP vol reduir l'ajut
al Turisme Rural Pagès
La Direcció General de
Turisme Rural del DARP tè
pendent d'aprovació una
ordre en la que es modifica
el finançament de les
ajudes a la creació dels
diferents tipus de
Residències-Casa de
pagès. Concretament, les
ajudes en aquesta matèria,
passaran a ser finançades a través del PRODER en totes
aquelles comarques que disposin d'aquest programa de
desenvolupament rural. A partir d'ara, els criteris que fixen les
subvencions seran els mateixos que per la resta d'activitats
econòmiques subvencionables ja que es passa aquesta línia
d'ajut a la Mesura S del PRODER.
Fins al moment, les ajudes eren finançades directament pel
DARP d'acord amb el Pla de Desenvolupament Rural. Es tractava
d'un ajut en el qual el DARP feia la gestió econòmica de la
subvenció i el Departament de Turisme la supervisió tècnica
dels establiments. D'aquí, en sortia un tipus d'activitat turística
anomenada Residència-Casa de pagès, dirigida exclusivament
a explotacions agràries que volguéssin complementar els seus
ingressos amb l'agroturisme. Concretament, l'ajut suposava el
40% de les despeses de posada en marxa de la casa i es
convocava anualment.
En l'últim any, l'ajuda no ha estat convocada degut als canvis
de govern i a l'estat de col·lapse econòmic en el que
suposadament es troba el DARP. En un intent de superar la
situació, el nou director de Desenvolupament Rural vol realitzar
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aquest canvi ja que l'estat de comptes del PRODER és el contrari
al del Departament: a un any vista de la seva finalització no ha
gastat ni la meitat dels seus diners. La mesura podria haver estat
prou habil si s'haguessin mantingut les quantitats de subvenció
previstes en l'ajut anterior. Contrariament, la subvenció que
preveu el PRODER es situa entre el 25- 35% i suposa una
disminució real d'entre un 10-12% respecte a l'anterior situació.
D'aquesta manera, el que havia estat dissenyat com una mesura
discriminació positiva perd bona part del seu caràcter. Amb
l'equiparació de les ajudes a la de qualsevol altra activitat de
turisme rural (cases de colònies, albergs, hostals...) es perd la
prioritat que en aquesta matèria gaudia l'explotació agrícola
arrelada al territori. El PRODER inclourà, a més, una nova
mesura dirigida a la millora dels processos de transformació i
comercialització del sector majorista per inversions de fins a
180.000 €.

Unió de Pagesos rebrà
536.000 euros de la
Generalitat
El Consell Executiu del govern català ha aprovat recentment una
subvenció de 536.000 € (uns 90 milions de pesetes) a Unió de
Pagesos. La quantitat ha estat establerta en base als resultats
electorals del sindicat en les últimes eleccions a cambres i,
segons diu el govern, va dirigit a l'ajuda per a que aquesta
organització professional pugui desenvolupar la tasca pròpia
dels sindicats agraris. A les altures que estem però, no queda
molt clara quin és la tasca pròpia a la que es refereixen els
governs i les cúpules sindicals que tenim? Veurem, en els
pròxims anys, per a que serveixen aquests diners, juntament
amb les quotes dels afiliats, les subvencions per la contractació
en origen, els beneficis de l'Agroxarxa, etc.

·Internacional
· · · · · ·// · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Declaració de la IV Conferència
Internacional de Via Campesina
L’assemblea general del moviment Via Campesina s’ha reunit, aquest any a l’estat
brasiler de Sao Paulo. Hi han assistit portaveus de les 8 regions mundials en que
es divideix la organització, entre ells, jornalers i petits pagesos andalusos. A més
d’enfortir el sentiment de pertinença a un moviment social internacional de defensa
de l’agricultura familiar pagesa, s’han renovat els càrrecs de la organització. A la
vegada, Indonesia agafa el relleu d’Honduras en la Secretaria Operativa.
Itaici, Sao Paulo, 14 al 19 de Juny de 2004
Nosaltres, Via Campesina, un moviment mundial d'organitzacions
de dones rurals, gent del camp, petits pagesos i pageses,
treballadors i treballadores del camp, pobles indígenes i afrodescendents, de Àsia, Europa, Amèrica i Àfrica, ens vam reunir a
Itaici, Brasil, del 14 al 19 de Juny de 2004, en la nostra Conferència
Internacional. Vam ser rebuts de forma calorosa, fraternal i
combativa pels nostres amfitrions, les organitzacions brasileres
de Vía Campesina.
Ens vam reunir per reafirmar la nostra determinació de defensar
les nostres cultures i el nostre dret a continuar existint com a
pagesos i pobles amb identitat pròpia. Som més de 400 delegats
i delegades de 76 països, representant a milions de famílies.
Vam tenir l'alegria d'acollir la Segona Assemblea Mundial de
Dones i Primera Assemblea Mundial de Joves de Vía Campesina,
que ressalta el compromís de les noves generacions amb les
nostres lluites. Vam contar, també, amb la participació de més
de 40 organitzacions que s'incorporen a la organització durant
aquesta conferència i dels membres de més de 80 organitzacions
de la societat civil amigues.
La IV Conferència Internacional va revisar la nostra història des
de les primeres intencions d'organitzar-nos fins a l'actualitat. Va
quedar clar que des d'un principi estem en oposició total al
model neoliberal, que mata i destrueix cultures, pobles i famílies
pageses en tot el món. Hem vist com les nostres organitzacions
i el nostre moviment han crescut, s'han enfortit i han arribat a
posar el moviment pagès al centre de les lluites populars. Vía
Campesina va ser protagonista principal de les mobilitzacions
a Cancún, on una setmana continua de protestes i el sacrifici
del company de Corea Lee Kyuong-Hae, qui va oferir la vida als
pagesos del món per mantenir viva la decisió de lluita i rebuig
absolut a la OMC, provocant una gran derrota a la OMC.
Juntament amb les nostres lluites i l'enfortiment del nostre
moviment, també hem vist com el model econòmic que sofrim
segueix imposat sense escrúpols. Des de la última conferència,
podem constatar:
- Que les famílies pageses segueixen desapareixent de forma
alarmant. Cada minut, les polítiques agràries i el model
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d'agricultura industrial determinen la desaparició d'una explotació
pagesa a la Unió Europea ampliada; la situació és igualment
dramàtica en Canadà i Estats Units. En Àfrica, Àsia, el Carib i
Amèrica Llatina, són causes addicionals de destrucció de
pagesos la repressió, els desplaçaments massius i forçats, així
com les guerres cobertes i encobertes. El suïcidi de pagesos
és una tragèdia en augment el algunes regions.
- Que han augmentat de manera dramàtica les migracions
forçades per la guerra i la misèria, la concentració de la terra i
la destrucció del medi ambient.
- Que el paper de guardians del capital que acompleixen des
del seu inici el FMI, el Banc Mundial i la OMC, està essent
igualment assumit pels organismes de Nacions Unides, com la
UNCTAD i la FAO.
- Que els tractats de lliure comerç s'han multiplicat i juntament
amb altres acords internacionals estan imposant aparells jurídics
que han destruït principis bàsics de protecció als éssers humans
i socials, i que només asseguren les condicions per maximitzar
els guanys de les transnacionals.
- Que és extremadament alarmant com han augmentat les
violacions sistemàtiques dels drets humans, s'ha legalitzat la
guerra contra els pobles, s'ha criminalitzat la protesta i la
mobilització social i es busca imposar la criminalització de la
vida pagesa i els pobles indígenes, així com l'ús creixent de la
repressió preventiva.
- Que les dones i els joves segueixen sent els marginats entre
els marginats, i que estan creixentment subjectes a condicions
de violència criminal. Que son elles i ells també les víctimes
principals dels processos de privatització dels serveis bàsics,
de la concentració de la terra, de la destrucció dels mercats i
les formes d'alimentació y agricultura locals, així com de
l'explotació i el treball esclau que imposen les multinacionals.
Reafirmem que la permanència de l'agricultura pagesa és
fonamental per a l'eliminació de la pobresa, la gana, l'atur i la
marginació. Estem convençuts que l'agricultura pagesa és peça
fonamental de la sobirania alimentària, y la sobirania alimentària

·················································

L'apertura del l'encontre, el 14 de Juny, amb la corresponent mística

és un procés imprescindible per a l'existència de l'agricultura
pagesa. I no hi haurà autonomia ni agricultura pagesa si no
mantenim les nostres pròpies llaors.
Donarem especial prioritat al dret dels pagesos del món sencer
a exigir polítiques públiques al servei d'una agricultura pagesa
sostenible. Seguirem la nostra lluita a favor d'una autèntica
Reforma Agrària, la defensa de les nostres llavors i la sobirania
alimentària.
Ens oposarem totalment als cultius transgènics i els combatrem
en cada lloc. Denunciem i repudiem el recent informe de la FAO,
titulado "Biothecnology, addressing the needs of the poor", que
només busca legitimar la imposició de cultius transgènics i la
utilització de la tecnologia de la mort -les llaors estèrils Terminatoramb el fi de garantir els guanys de les grans transnacionals de
l'agricultura. Reafirmem la nostra total oposició al neoliberalisme
i les polítiques de la OMC, el BM i el FMI. Rebutgem totalment
el seu instrument més efectiu en els últims temps: les tractats
bilaterals de lliure comerç. Rebutgem l'ús de la guerra com a
arma econòmica i política i lluitem per la pau entre tots els
països.
Ens hem compromès a lluitar contra el sistema patriarcal que
només accentua les aberracions del capitalisme. Dins de la Via
Campesina, treballarem durament per convertir la paritat de
gènere, que ja vam aconseguir, en un autèntic canvi de les
relacions de poder entre homes i dones. Adquirim el nou
compromís d'impulsar la lluita pels Drets humans i Pagesos.
Desenvoluparem des de les organitzacions pageses una Carta
Internacional dels Drets Pagesos.

És també un nou compromís lluitar contra les causes de la
migració i els seus efectes destructius. Exigirem la millora i
compliment estricte dels tractats de la OIT en relació als treballadors agrícoles. Desenvoluparem un esforç compartit d'educació
política a tot nivell.
Cridem als moviments socials a unir-se a les accions més
immediates decidides per aquesta Conferència: del 19 al 24 de
Juliol de 2004 desenvoluparem una Setmana de Lluita Contra
la OMC i les Transnacionals. Hem establert el 10 de Setembre
com el dia de les lluites contra la OMC. Aquest any ens comprometem a portar el poble als carrers, especialment a Seül,
per rendir homenatge al company Lee en una jornada de
mobilització per la sobirania alimentària El 25 de Novembre, dia
internacional de la lluita contra la violència contra les dones,
impulsarem un conjunt d'accions coordinades. Del 4 al 8 de
Desembre desenvoluparem la nostra Conferència per la Reforma
Agrària. Cridem a les organitzacions socials a mantenir-se
movilitzades per impedir la reunió minesterial de la OMC de
Hong-Kong en el Juliol de 2005.
Tots els participants de la IV Conferència de Via Campesina ens
comprometem a seguir lluitant pel benestar i la dignitat dels
nostres pobles. Articularem totes les lluites i construccions, des
de lo local cap a lo global, creant noves formes d'aliança que
ens donin més força per exigir el respecte i protecció dels
nostres drets i les nostres cultures.

traducció: Assemblea Pagesa
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Desenmascarem la gran mentida
Assemblea
de Resistències
al Forum 2004

6. Per què està recolzat per l’economia de
guerra. El Fòrum no s’ha sumat a les protestes contra la guerra per

10 MOTIUS PER NO ANAR-HI
1. Per l’especulació.

L’ajuntament planifica la ciutat en funció
dels seus interessos econòmics (urbanisme comercial) i del capital privat,
quan la planificació hauria de donar solucions a les necessitats urbanístiques de la ciutat. Podem intuir els seus interessos quan comparem la
ràpida reconstrucció de l’espai on es celebrarà el Fòrum i el procés de
rehabilitació de zones marginals. Un dels casos més significatius és el
de la reforma de La Mina, per la que es destinaran tan sols 72 milions
d’euros en comparació als 2.300 milions que costaràn les obres del
Fòrum 2004.

2. Pel model de ciutat. Barcelona s’està transformant en
una ciutat turística i de serveis i oci. Qüestionem que aquesta opció
condueixi a una sostenibilitat econòmica, social i ambiental que garanteixi
que els seus habitants puguin guanyar-se la vida a uns nivells adequats,
amb ocupació estable, accés a l’habitatge, respecte del medi... Un
model que es presta a convertir la ciutat en un escenari en el que és
impossible viure-hi degut a l’oblit de les necessitats socials dels habitants
en pro del sector turístic, impedint així el desenvolupament del teixit

no contrariar al govern estatal, coorganitzador. Costa creure que hi hagi
un compromís per la pau més enllà de la propaganda. I... no només està
organitzat pels que recolzen l’economia de guerra externa, sinó pels
que ens agredeixen en una guerra diària amb precarietat laboral i difícil
accés a l’habitatge. És indignant veure com, en els pressupostos generals,
les partides de defensa augmenten, per perpetuar la unitat de l’Estat i
el capital; i com paral·lelament decreixen les partides de prestacions
socials. Per citar un altre exemple, trobem com a sòcia del Fòrum INDRA,
una empresa puntera en la indústria de l’armament; i el Corte Inglés,
Iberia, La Caixa i Telefònica, que inverteixen en tecnologia militar.

7. Per què está organitzat pels que tracten els
problemes socials amb repressió. El missatge del
Fòrum és que tot s'arregla amb el diàleg, i que les administracions ens
dónen canals de participació que només hem d'aprofitar per resoldre
qualsevol problema. Això pretén amagar una política de control social
cada vegada més difús, i a l'hora contundent. Ens volen reduïr a un
paper de mers consumidors, de productes i de cultura, de política, de
societat... I quan ens sortim d'aquest marc i volem participar
autònomament, les administracions ens tracten com a sospitosos, i les
polítiques que s'apliquen no són de diàleg sinó d'ordre públic. I quan
fem notar que a la nostra societat hi ha conflictes - provocats gairebé
sempre per situacions d'injusticia - la seva resposta sol ser la policial.

social.

3. Per les agressions al medi. És difícil creure en una
preocupació pel desenvolupament ambientalment sostenible quan les
construccions que s’estan fent pel Fòrum suposen una enorme alteració
de l’entorn marí, cimentació, malbaratament de recursos i construcció
de grans edificacions (centre de convencions, hotels...). Al mateix temps,
podríem recordar que ENDESA (empresa sòcia del Fòrum) és la 4ª
empresa d’Europa amb majors emissions de CO2.

4. Pels seus patrocinadors, polítics i econòmics
Els socis capitalistes d’aquest fòrum són el Grup Endesa, Telefònica, La
Caixa i Toyota i El Corte Inglés, i els patrocinadors, fins ara, IBM, Indra,
Iberia, Damm, Media pro, Nestlé , Nutrexpa, Randstad, HenkeL, Leche
Pascual, Coca-Cola, Roca, GL Events i AGBAR. Trobem aquí empreses
repetidament denunciades per agressions al medi ambient i a pobles
indígenes, pels propis consumidors i treballadors, i compromeses amb
l’economia de guerra i el neoimperialisme. Participar en el Fòrum els hi
suposa un rentat d’imatge, beneficis fiscals i publicitat.
D’altra banda, com a organitzadors polítics, tenim al Govern Central,
l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. Algú creu
seriosament que estan donant proves de recolzament dels valors que
afirma tenir el Fòrum? Per ex. Reforma laboral, llei de partits, llei
antiterrorista, desallotjaments, corrupció, privatització de l’ensenyament
i sanitat...

5. Perquè està organitzat pels qui fan il.legal
la inmigració. Se’ns parla de multiculturalitat i drets humans i
en realitat es posen barreres a la inmigració. Les diferents administracions
que organitzen el Fòrum són les responsables de l’aprovació de les lleis
d’estrangeria i d’una situació en la que ser immigrant és ser il·legal. No
oblidem que els diversos cossos policials d’aquesta administració han
estat reiteradament denunciats per maltractament i actuacions racistes.

8. Perquè el Fòrum no és participatiu i el diàleg
és una farsa. Els organitzadors del Fòrum estan fent un gran
esforç de propaganda per presentar-lo com una iniciativa cultural oberta
a tots i capaç d’assumir la crítica social. Parlen de democràcia participativa,
però el Fòrum és una realitat predefinida, realitzada, dialogada i pactada
des de dalt. La participació ciutadana ha estat obviada i ara ens busquen
per assistir com a espectadors i voluntaris passius, com si necessitessin
legitimar al Fòrum mitjançant la participació dels moviments socials.
Diverses organitzacions socials i veinals no hi participen en no ser
acceptades les propostes que plantejaven pels organitzadors del Fòrum.

9. Perquè pel Fòrum la multiculturalitat és el
compte de fades de la globalització. El Fòrum 2004
no sols no contempla la cultura gitana i ha vedat la seva participació,
sinó que està marginant a molts ciutadans del barri on s’ubica. Al mateix
temps, què entén el Fòrum per diversitat cultural quan reprimeix tant la
cultura com la llegua pròpies? Sota la capa de la multiculturalitat
s'amaguen les contradiccions i complexitats de globalització. D’aquesta
manera, ENDESA, patrocinadora del Fòrum, destrueix el poble maùtxe
per què no vol participar de la seva "multiculturalitat".

10. Perquè per ells la cultura i els valors són
una mercaderia. El Fòrum llença un missatge clar: Barcelona
és la seva cultura. Quan el Forum apela a la creativitat de les gents de
Barcelona, les ven com a imatge de marca que utilitzarà el sector turistic.
Pero per fer aixo vuida la cultura de politica: de l'esperit critic, de la
creativitat antagonista, la rebel·lia que els moviments socials seguiran
reivindicant. La paraula cultura els serveix aixi per desfressar els conflictes
de la ciutat i, en un acte de total hipocresia, convertir-los en eslògan
turistic: Barcelona, capital de la pau. No consentirem que se'ns utilitzi
de figurants de Barcelona convertida en un parc temàtic que mai no pot
contemplar la vertadera diversitat.
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Legalització dipòsits de
gas-oil i benzina
El Reglament d’Instal·lacions Petrolíferes fixa les condicions
que han de complir les instal·lacions d’emmagatzematge de
gas-oil i benzina, i marca que cal inscriure les instal·lacions al
corresponent Registre.
Cal dir que a partir del novembre vinent, les empreses
distribuïdores només podran
subministrar combustible si la
instal·lació compleix els requisits
tècnics de seguretat i s’acredita
que la instal·lació està registrada.
Si la capacitat d’emmagatzematge és inferior o igual a 1.000
litres de gas-oil B, no cal que la
instal·lació s’hagi de registrar. Tot
i això, cal que compleixin les
normes de seguretat.
Per tant si es vol demanar més
de 1.000 litres de gas-oil B, caldrà
inscriure la instal·lació al registre
corresponent.La distància mínima
entre dos dipòsits de gas-oil per
tal de sumar capacitats, ha de
ser de 15 m o bé han d’estar en
dues dependències separades.En el proper número de la
revista afegirem informació sobre requisits concrets que han
de complir els dipòsits. L’equip tècnic de l’oficina s’ofereix a
tramitar-los el registre i a assessorar-vos sobre aquest tema.

SERVEIS
Subvencions per habilitar
allotjaments per a
temporers
El Departament de Benestar i Família ha obert la convocatòria
de subvencions per a la construcció, reforma, ampliació o
acondicionament d’allotjament per a treballadors que prestin
serveis de temporada en explotacions agropecuàries catalanes.

Beneficiaris:
Entitats i altres persones jurídiques
que promoguin la construcció,
habilitació, reformes i condicionament d’allotjaments per a treballadors temporers.

Quantia:
No pot superar el 50 % de la
inversió total realitzada, i tindrà un
cost màxim, per plaça d’allotjament,
de 1.500 € per a projectes de nova
construcció i de 1.200 € per obres
de millora i adaptació d’edificis
existents.

Terminis:
El termini de presentació de sol·licituds acaba el 23 de juliol de
2004. El període en què s’han de realitzar les obres finalitza el
30 d’abril de 2005.

SERVEIS

Assegurances (Juliol 2004)
HORTALISSES

CEREAL

Albergínia, Bròquil, Carxofa, Enciam,
Patata, Pastanaga, Pebrot, Mongeta verda,
Meló, Síndria. Cobreix: Gelada, pedra i danys

Cereal de primavera: Panís (línia 7)
Cobreix: pedra, inundació, vent huracanat, pluja torrencial i
persistent. Es pot contractar fins el 31 de juliol.

excepcionals.

Gira-Sol (línia 66)
Enciam (línia 70) Modalitat C – es pot contractar del
16.06 fins el 20.07.2004, garantia 2 mesos. S’ assegura per
Quilos.

Patata molt tardana (Línia 87) Modalitat D.
Sembrada des d’ 1.07 fins 30.09.2004. Es pot contractar de l’
1.07. fins el 30.09.2004. Garanties fins el 28.02.2005.

Tarifa General combinada i danys
exepcionals (Línia 87)
Cobreix. Pedra, inundació – pluja torrencial i persistent, danys
en quantitat i qualitat. Ifoc en quantitat.
Bleda, api, carabassa, carbassó, calçot, ceballot,
cogombre, cols, endívia, espinacs, hortalisses
orientals, nap, rave, porro, xicoira, xirivia.

Cobreix: pedra, inundació i pluja torrencial i persistent
Opció A, primera collita en secà o reg.
Fins el 15 de juny
Opció B, Cicle curt.
Fins el 31 de juliol.

PECUARIS
M.E.R. Bovins (línia 132)
M.A.R. No bovins (línia 142)
Aviram de carn (línia 147)(del 1.10 al 31.12.2004)
Ramat vacu d’ engreix. (línia 130) ( del 15.01 al 31.12.2004)
Ramat oví i cabrum (línia 111) (del 15.01. al 31.12.04)

Mer bovins (línia 132)
Cobreix: Pedra, inundació – pluja torrencial i persistent, danys
en quantitat i qualitat. Modalitat B: Els cultius sembrats a
partir del 16 de maig fins el 31 de juliol. Es poden contractar
fins el 31 de juliol.

Plantes ornamentals (Línia 153)
Es tracta d’una nova línia d’assegurança, l’objectiu és cobrir
els danys en quantitat i qualitat ocasionats en cada una de
les parcel·les assegurables per Pedra, Vent en hivernacle i
garantia de danys excepcionals per inundació – pluja torrencial
– pluja persistent, incendi, neu i vent a l’ aire lliure.
El capital assegurable per a tots els riscos és del 100 per 100
de la producció, excepte per al vent en hivernacle que és del
80%.
La franquícia és del 20 %, excepte la pedra i el vent en
hivernacle que és del 10%.
Produccions assegurables:

Arbres ornamentals, Coníferes, Arbustos,
Trepadores, Aromàtiques, Fruiters ornamentals,
P l a n t e s d ’ i n t e r i o r, Vi v e r s d e ro s e r s . . .
Contractació: De l’ 1 de juny al 15 de setembre del
2004.
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Assegurança obligatòria per als bovins. La pòlissa es renova
anualment, per continuar mantenint el servei de recollida de
cadàvers morts a l’ explotació. És necessari portar la Fulla d’
Explotació Ramadera actualitzada i Nº de la seguretat social
del titular o socis de l’ explotació

Mar no bovins (línia 142)
Assegurança obligatòria per els animals no bovins:
PORCÍ, AVIRAM, CAVALLS, CONILLS, OVÍ I CABRUM.
Cobreix les despeses de la recollida dels cadàvers morts a
l'explotació
Requisits: Fulla Explotació Ramadera, actualitzada.
S’ assegura la capacitat, excepte a oví - cabrum que s’ assegurà
el cens.S’ asseguren totes les explotacions del que sigui titular,
en una única declaració.Disposar de contenidor homologat per
la recollida dels animals. L’assegurança la tramitem i gestionem
a la nostra oficina, tal com marquen les normatives d’ Agroseguro
i el servei de recollida l’ efectuarà Sereca Bio.

Ramat oví i cabrum: (línia 111)
Es poden assegurar totes les explotacions d’ ovelles i cabres.
Requisits: Fulla Explotació actualitzada. Animals identificats.
Cobreix: mort o inutilització de l’ animal assegurat que pateixi
algun accident.

SERVEIS

Gas-oil B, preus del mes
Durant tot el mes de juny gairebé no ha variat el preu
i si ho ha fet ha estat a la baixa només la primera
setmana va fer una puja però tres dies després va
tornar a baixar 0.012 e i així s’ha mantingut durant
aquest mes.
Esperem que continuï aquesta tendència, a ser possible
a la baixa., ja que estem en un dels períodes de l’any
que més gas-oil es consumeix degut a l’activitat al
camp.
Recordeu sempre que, si feu comanda, el preu que
us donem és final, és a dir, IVA inclòs i entregat a
casa.
Tingueu present també que, quan truqueu a la nostra
oficina, al telèfon 973-451160, sempre us donarem el
preu d’aquell moment ja que el preu va canviant i
sempre se us facturarà el preu donat al moment de
fer la comanda.. Si quan us el porten és més barat
o més car, no es tindrà en compte.

Data

500 a 1500 litres

1501 a 4000 litres

01/06/04

0.441 €/l

0.429 €/l

04/06/04

0.448 €/l

0.435 €/l

08/06/04

0.436 €/l

0.424 €/l

Convenis comercials
1.- Petromiralles : gas-oil agrícola, calefacció i automoció
2.- Gran Espai d’Automòbils : per la compra de furgonetes de la marca Peugeot
3.- Automòbils Paris de Mollerussa, per l’adquisició de Tractors de la casa Valtra, Valmet, Carraro...
4.- Mazas de Binefar, per la compra de maquinària nacional i internacional de les marques: Amazone, Compar, Agrícom...
5.- L’empresa Noguera Serveis de Balaguer us ofereix adobs líquids i compostos, blennding i tractament de herbicides
amb camió unimog

Tel. 973 314546
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mitjà de publicació lliure. S'hi pot trobar tot tipus de materials sobre les diferents lluites socials de l'actualitat i
debatir les noticies que van apareixent.
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