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La Jornada a Prada va començar tractant els problemes que actualment pateix el sector
de l’agricultura a casa nostra. D’una banda, es va destacar la situació de crisi en què estem
submergits i que, com altres àmbits de la societat, també ha afectat el nostre sector; i de
l’altra, el sentiment de pertinença a la Unió Europea.
En primer lloc, es va comentar la necessitat d’una política unitària per a l’agricultura
que faciliti les solucions dels problemes que ens afecten i que ens toquen de ben a prop.

Es

va subratllar la importància de crear una política agrària conjunta a tot Europa, perquè es
camini en una mateixa direcció, s’evitin temes pendents o sense aclarir i es disposi dels
mateixos drets i els mateixos deures, en una zona on tots som dins el mateix sac i ens
involucren els mateixos temes que ens interessen. Els transgènics, per exemple, és un dels
punts en què realment cal prendre unes decisions comunes a la Unió Europea, per a no tenir
possibles desgavells. Actualment, els països de la Unió Europea van a ritmes diferents els uns
dels altres, disminueixen els ajuts i la regulació de mercats. Com és el cas de la zona entre
Estats Units i la Xina, que es desenvolupa a un ritme trepidant i amb un gran abast.
Cal tenir en compte, a més, el context mundial en què ens trobem per a poder entendre
i plantejar-nos la nostra situació. És imprescindible donar-hi importància, incidir en la recerca i
la innovació i ser curosos amb la transferència tecnològica. S’ha de tenir present que la
producció ha de servir per a alimentar la gent. No s’ha de pensar solament a produir, sinó a
transformar i buscar el valor afegit; en el nostre cas, en el sector de Catalunya, totes les
decisions que prenguem avui ens afectaran en el futur. L’aigua és un element molt important, i
és clau que en fem una bona distribució, emmagatzematge, gestió i control de la tecnologia i el
maneig.
La situació de Catalunya està submergida en polítiques lligades a l’Estat, s’ha de mirar
de fer bones polítiques agràries que convinguin als catalans i presentar actuacions de progrés
per a la nostra agricultura, perquè prendre decisions polítiques adequades a partir d’ara
representarà elaborar accions diferents amb vista al futur.

