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AGRICULTURA - ALIMENTACIÓ
a uns dies, el director d’una escola de direcció i administració
d’empreses de Barcelona publicava l’article Una solución para tres
problemas, on es proposava deixar de
subvencionar el sector agrari europeu
perquè, segons ell, no és competitiu i
depèn de les subvencions. Amb la reducció del suport econòmic al sector
agrari, s’afirma a l’article, es podrien
solucionar tres problemes: el dèficit
d’aigua a les ciutats europees, disposar
dels diners que ara van a parar al sector
agrari per invertir en Recerca, Desenvolupament i Innovació (R+D+I), externalitzar la producció agrària per aturar
els fluxos migratoris i, alhora, afavorir
el desenvolupament dels països pobres
o en vies de desenvolupament.
Al marge de poder estar d’acord en
l’obligació ètica de ser solidaris amb els
països pobres i en vies de desenvolupament, també en la necessitat que Europa inverteixi en R+D+I i en l’ús eficient
de l’aigua, cal dir que les afirmacions de
l’article de referència contenien supòsits que cal analitzar. Primer de tot, es
desprèn del plantejament de l’article,
encara que no s’afirmi explícitament,
que el sector agrari malbarata l’aigua,
que el sector agrari europeu malbarata
diners, i que el sector agrari europeu
treu oportunitats d’expansió i de progrés als països pobres i en vies de desenvolupament.
Pel que fa a supòsit que el sector
agrari malbarata aigua, haurem de diferenciar entre consumir molt i malbaratar. Certament, el sector agrari transforma el 80% de l’aigua disponible en
aliments i riquesa, i suposar que alimentar-se significa malbaratar aigua és
desconèixer que no hi ha una altra
manera de produir aliments. Així, no és
el sector agrari el que utilitza el 80% de
l’aigua disponible, sinó el conjunt de la
ciutadania, tots els consumidors quan
mengen, i és, per tant, un ús bàsic que
els governs han de garantir.
Quant als suposats problemes de dèficit d’aigua a les ciutats europees, cal
dir que hi ha una entrada d’aigua potable a les poblacions i una eliminació
d’aigües residuals que es podrien reaprofitar en part. En el cas de Barcelona,
per exemple, la depuradora del Llobregat té capacitat per a 500 mil m3 d’ai-
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gua al dia que es llencen al mar, l’equivalent a l’aigua necessària per regar
de forma intensiva 30 mil hectàrees de
blat de moro, per fer-nos una idea. En
aquest cas, la no reutilització per a ús
industrial o agrícola, posem per cas,
suposa un malbaratament, hi hagi el
consum que hi hagi, perquè el rendiment que es treu de llençar aigua dolça
al mar no és eficient.
Quant a la necessitat o no de subvencionar el sector agrari europeu, cal
saber i tenir present que amb l’última
aprovació de la reforma de la PAC s’han
eliminat pràcticament els ajuts a la
producció, i el sector agrari rep ajuts
per al manteniment de les rendes. Per
tant, les produccions europees estan
sotmeses, en un volum molt important,
a les lleis del mercat: un pagès de la
Segarra depèn avui del mercat de futurs
de Chicago.
I aquí hem de recordar novament la
funció primera d’aquesta activitat
agrària, que és subministrar aliments
als consumidors. A Catalunya som deficitaris en matèries primeres agrícoles,
tot i tenir un potent sector agroalimentari exportador, i la Unió Europea
busca un equilibri entre les produccions que fan els diferents països membres, a més de tenir una preocupació
sobre la seguretat en els subministraments i en l’alimentació. En aquest
sentit, les grans subvencions de fa unes
dècades van situar el sector agrari europeu com a gran subministrador d’aliments per als milions d’europeus que
tenien carències alimentàries durant el
segle XX. Actualment, les subvencions a
la producció a Europa són gairebé testimonials, com s’ha dit abans. Així, en
el cas de Catalunya, el 80% de la producció agrària final no rep subvenció i
està subjecta, per tant, a les lleis del
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mercat. La producció agrària i el sector
agroalimentari, a més, contribueixen
de manera important a equilibrar la
balança comercial espanyola, amb un
saldo positiu d’importacions i exportacions agroalimentàries, relatives al
2002, de més de 1.941 milions d’euros.
Sobre la solidaritat amb els països
pobres i en vies de desenvolupament,
caldria ser acurats i no carregar a les
esquenes del sector agrari, el qual, no
ho oblidem, ens alimenta, una responsabilitat que no li pertoca. El sector
agrari, per exemple, al continent africà,
no té prou capacitat per fer front a les
necessitats alimentàries de la població
africana. A més, per condicions climàtiques, per excés o manca de pluviometria i de fred, no s’hi poden conrear
produccions bàsiques com els cereals i,
per tant, és una zona molt deficitària en
producció agrària i ramadera i que depèn de les produccions d’altres indrets,

com ara Europa o els Estats Units, per
alimentar la població.
Quan algú afirma que Europa no
necessita el sector agrari, no és rigorós
o és desconeixedor del que representa
per al conjunt de la població europea i
del món. Si deslocalitzéssim l’agricultura i Europa deixés de conrear els
camps, què passaria? Aquesta és la pregunta que ens hauríem de fer. Primer
de tot, caldria cercar aliments per als
450 milions de ciutadans europeus que
quedarien desabastats de les produccions pròpies. Els països pobres i en vies
de desenvolupament prou feina tenen
per a l’autoabastament i són dependents, com hem dit, pel que fa a cereals,
oleaginoses i proteaginoses, bàsics per a
l’alimentació humana i animal. En
molts països pobres i en vies de desenvolupament, la manca d’aigua no fa
possible augmentar ni diversificar les
produccions, i els paràmetres de seguretat alimentària tan valuosos a Europa
estan lluny de poder ser acomplerts. I
Europa, a més de la factura del petroli,
hauria d’assumir la factura de la compra d’aliments, i la riquesa que creen
altres sectors no dóna per tant.
En definitiva, estem d’acord amb
l’articulista a què fèiem referència, i
que motiva aquestes reflexions, sobre la
necessitat d’un ús racional i eficient de
l’aigua, sobre la necessitat d’invertir en
R+D+I i sobre la necessitat de ser solidaris amb els països pobres i en vies de
desenvolupament. Estem d’acord amb
les mesures que es prenen a la Unió
Europea d’aixecar aranzels i obstacles a
la importació de productes de tercers, i
amb l’anunci de suprimir les subvencions a les exportacions que, tot s’ha de
dir, no són generalitzades i responen a
fets conjunturals. Ara bé, condicionar el
subministrament d’aliments dels europeus tot deslocalitzant el sector agrari
seria un greu error per a tots que no
solucionaria altres problemàtiques.
Des de la Fundació Agrícola Catalana
compartim la idea de la necessitat de
sacsejar les consciències europees i treballar per un futur que passa per la
Recerca, el Desenvolupament i la Innovació. A grandes males, grandes remedios,
deia l’articulista, però en aquest cas, el
remei que proposa és molt pitjor que la
malaltia.
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La Junta General Universal i Extraordinària d’Accionistes celebrada el dia 30 de març de 2004 va acordar per unanimitat traslladar el domicili social de la
companyia DICKSON CONSTANT, S.A. , ubicat a
Sabadell (Barcelona), carrer Domènech i Montaner,
núm. 46-56, al carrer Aragó, núm. 308, 1a 2a, 08009
Barcelona així com canviar la data de tancament de
l’exercici econòmic de 31 de desembre a 31 de març.
Barcelona, 6 de maig de 2004. L’administrador.
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