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Benvolgudes i benvolguts companys i companyes:

Durant els últims anys hem viscut infinitat de situacions interessants, manifestacions, reunions,
jornades, viatges, etc. Us vull agrair el recolzament els moments compartits.

Darrerament s’han succeït un seguit de fets que han produït un distanciament considerable de
la meva forma d’afrontar la qüestió dels transgènics amb la practica i posicionament d’Unió de
Pagesos. Faig una prèvia i m’explico a continuació.

Crec que el sector ecològic, per principis, ha de ser contrari els transgènics;  causen
contaminació accidental a les produccions ecològiques i convencionals, els experts
pronostiquen que a mig termini el Bacillus Thuringiensis (autoritzat en agricultura eco) deixarà
de ser eficaç contra les erugues perquè els individus crearan resistències per fer-lo servir de
forma sistèmica (Monsanto 810), estan prohibits en la normativa europea de producció
ecològica i el reglament del CCPAE  havia apostat per el 0 tècnic de contaminació creuada. Hi ha
més raons, mediques, ambientals, etc., però no entraré en detalls per no estendre’m.

Raons de pes, algunes totalment incompatibles amb la coexistència que el sindicat esta
defensant.

També he defensat que el posicionament del sector ecològic hauria de ser clar en el si del
sindicat i que Unió de Pagesos per la seva historia i sensibilitat social hauria d’haver continuat
sent el sindicat clarament contrari els transgènics i contrapunt de força i equilibri en possibles
negociacions.

Malauradament ja no és així i ara tenim tots els sindicats agraris de Catalunya defensant els
cultius transgènics i la coexistència, que en Catalunya ( dues conques de regadiu i explotacions
mitjanes i petites) és pràcticament impossible i clarament contraria els interessos de l’agricultura
ecològica i tradicional.
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En l’assemblea d’Olot (2010 i en la ultima assemblea de Martorell (2014) es varen aprovar dos
resolucions que apostaven per la coexistència, adduint la llibertat de cultiu, quant sabeu
sobradament que els únics pagesos que no poden triar son els que volen conrear panís ecològic
i convencional lliure d’OGM,  per que se’ls contamina per el transgènic.

Aquestes dues resolucions van deixar de banda l’aposta d’UP per una Catalunya lliure de
transgènics. (per alguns, qüestió de estratègia)  i el passat mes de juliol en la compareixença
davant de la subcomissió per l’estudi dels transgènics del parlament el representant d’UP  les va
defensar com la posició actual del sindicat. Si davant del legislatiu es defensa la coexistència no
és estratègia, si no objectiu.
Abans d’aquesta compareixença vaig presentar a la Permanent un document per defensar
l’agricultura eco i tradicional  dels transgènics però no es va tenir en compte ni una sola coma.

Sabeu que sempre he estat partidari del diàleg i la negociació i en aquesta línia fa uns anys vaig
mantenir varies reunions amb el grup de la sectorial d’herbacis que fan cultius transgènics, que
van servir per intercanviar punts de vista.

En la ultima reunió de la sectorial ampliada (Fira Ecoviure) vaig presentar una proposta  per
debatre en el conjunt del sindicat i en el moment que es consideres més oportú la temàtica dels
transgènics i que es poguessin pronunciar tots els afiliats. Però va ser rebutjada.

Espero haver deixat clar el meu posicionament i per els motius que he explicat deixo la
responsabilitat que fins ara exercia i reflexiono sobre la militància en el sindicat, se’m fa difícil
pertànyer a una organització que no rebutja els transgènics de forma clara.

Amb molt d’afecte, una forta salutació.

Emili Aguilera
Sallent.  Bages

4 de desembre de 2015.


