Per quin model de zona agrícola apostem?
“La terra per a qui la treballa”. Aquesta hauria de ser la màxima per regular les
activitats que es permeten a la zona agrícola. Aquest no és l’escenari que ens trobem a
Vilassar de Mar. Tot i ser un poble on s’ha mantingut part de la zona agrícola val a dir
que, degut a anys de desordre i manca de seguiment dels usos que es fan, ens trobem en
una situació desgavellada i amb el risc de perdre l’ús agrícola i la pagesia.
La solució a aquest desordre és aprovar una modificació de pla d’usos on es defensi la
zona agrícola i on només es permetin activitats relacionades amb l’agricultura. Fa uns
anys es volia aprovar un document que no ho defensava i per això ho vàrem aturar. Ara,
i després d’un estudi que ens ha permès visualitzar aquest desordre, les entitats del
sector agrícola (Unió de Pagesos, Cooperativa Agrícola i Mercat de la Flor) han
presentat un proposta per regularitzar els usos d’aquesta zona. Una proposta feta des de
la realitat que viuen i pateixen cada dia. Ara s’inicia un debat polític entre grups
municipals i pagesia per aprovar el pla d’usos definitiu. El repte de Babord: que es
defensi el màxim l’activitat agrícola. La principal dificultat: trobar una solució per
aquelles activitats no agrícoles que s’estan realitzant a la zona agrícola.
Ara bé la defensa de l’agricultura no només es fa amb l’aprovació d’un document
d’usos. És necessari dinamitzar i potenciar la producció agrícola. Cal fer política local i
definir una estratègia agrícola i alimentària. La primera acció és vetllar i posar
recursos perquè a la zona agrícola només es facin els usos permesos. Des de
l’Ajuntament no es poden cometre errors com el de donar llicències d’hivernacles quan,
realment, són magatzems. Dinàmiques que en els darrers anys sembla que s'ha permès i
els responsables haurien d’assumir les conseqüències.
També caldria, per exemple, donar suport a joves que volen treballar la terra, potenciar
la venda dels productes locals al mercat i als comerços del poble, definir una estratègia
comarcal per a la creació de banc de terres o vincular els menjadors escolars amb la
producció del nostre municipi i comarca.
El que no podem fer és seguir vivint d’esquenes a la zona agrícola i tampoc hem de
creure que l’agricultura és només una qüestió dels pagesos. La defensa del territori i la
defensa d’un model alimentari és un repte on tothom s’hauria d’implicar. Simplement
perquè si no hi ha pagesia, si no hi ha terres... qui ens alimentarà?

