
 

 

TOMBEM EL CETA! 
 

PER LA SOBIRANIA ALIMENTÀRIA 

PER LA DIGNITAT PAGESA   
 

#StopCETA  #marxapagesa 

 

Nosaltres, consumidors i consumidores de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, 

donem la benvinguda a la “Marxa per la Dignitat de la Pagesia”. 
 

Volem manifestar la nostra preocupació per la situació de l'alimentació i 

l'agricultura. Sabem que les regles del joc del comerç internacional imposades per les 

empreses transnacionals en termes de competitivitat deixen a la pagesia i als agents de 

transformació i distribució, només dues opcions per evitar la desaparició: la 

industrialització/hiper-especialització o la recerca d'alternatives locals amb suport dels i les 

consumidores. A més, volem alertar sobre els perills que representen els acords de 

"lliure comerç" negociats per la Unió Europea, com el Tractat actualment 

negociat entre la Unió Europea (UE) i el Canadà (CETA), per a l'alimentació, 

l'agricultura, el medi ambient, la salut i la sobirania dels Pobles. Encara pitjor, la 

concentració de l'agroindústria ramadera de Canadà obligarà a la concentració de 

l'agroindústria ramadera a Europa, amb grans desavantatges per a les cooperatives, la 

pagesia, la ramaderia locals i les seus productes, així com per als consumidors i 

consumidores. El CETA ha estat dissenyat per i per a les grans corporacions de 

l'agroindústria que exporten i inverteixen en ambdós costats de l'Atlàntic, no per la pagesia. 

 

Les poques i grans empreses que acaparen el mercat mundial de les llavors, dels 

fertilitzants, els agroquímics, i que controlen els preus dels aliments, del pinso, són les 

guanyadores d'acords com el CETA, en aconseguir l'eliminació i les normes i regulacions 

del comerç. Durant les negociacions de la Comissió Europea s'han inclòs la protecció 

únicament 27 indicacions geogràfiques (sis d'elles catalanes) de les 246 existents a l'Estat 

Espanyol. L'agricultura a Catalunya ja està patint enormes pèrdues. Si no 

protegim i valorem ara a la nostra agricultura i li donem suport, no tindrem qui 

ens alimenti en el futur. Monsanto, Cargill, JBS, Tyson, Nestlé, són algunes de les 

multinacionals que estan darrere d'aquests tractats i que tenen un immens interès en signar 

com més aviat millor. 

 

Sabem que un altre camí és possible, i que la relocalització de les produccions 

agrícoles no és una utopia. Defensem una agricultura de proximitat, que ens alimenti 

sanament. Les polítiques agrícoles i alimentàries han de ser determinades per les principals 

persones interessades: la pagesia que produeix els aliments i tota la ciutadania que els 

consumeix; no per l'agronegoci. En solidaritat amb la Marxa per la Dignitat de la 

Pagesia, fem una crida al Govern i a la Comissió Europea a no ratificar el 

CETA, i a assegurar que el comerç serveixi per garantir majors estàndards per 

a les persones i el planeta.  
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