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El món rural surt al carrer per alertar
sobre el futur de la pagesia
Mig miler de tractors han omplert el centre de la ciutat de Lleida per reivindicar
preus justos i un canvi estructural del sector

Centenars de tractors omplen els carrers de Lleida | Àlvar Llobet

El món rural ha esclatat. Unes 3.000 persones i 500 tractors amb representació de 125 pobles,
segons els organitzadors -1.500 persones i 420 tractors, segons la policia local-, s'han manifestat
aquest divendres a Lleida per reivindicar el paper de la pagesia i alertar de la crisi de preus que
ofega el sector. Una crisi, la pitjor dels darrers 50 anys
(https://www.naciodigital.cat/noticia/196325/pagesia/perill/extincio/cinc/claus/expliquen/crisi/sector
) , contra la qual reclamen un canvi estructural que faci possible la viabilitat de treballar de la terra.
En la protesta, que ha tingut com a epicentre la plaça Sant Joan, tots els sindicats agraris, la
consellera d'Agricultura, patronal, cooperatives, productors i desenes d'alcaldes secunden la
mobilització que, sota el lema "Salvem la pagesia", pretén aconseguir preus justos i una millor
qualitat de treball per als agricultors i pagesos, escamats pels baixos preus, per la pressió dels
intermediaris i per la pèrdua de poder adquisitiu.
La manifestació ha comptat amb cinc columnes de tractors que han omplert els tres carrers que
desemboquen a la plaça Sant Joan de la capital del Segrià. El president d'Asaja, Pere Roqué,
assegura que s'està davant "de la liquidació del món rural si no es canvia l'estructura. Les
explotacions agràries familiars, el nostre model productiu, estan en fase de desaparició", alerta. És
per això que demana mesures concretes per part de l'Estat i la Generalitat.
Els pagesos també han exigit que s'inverteixi en tots els sectors de l'agricultura, ressaltanat que
no només hi ha pèrdues en la fruita dolça -especialment afectada pels baixos preus-, i han
reclamant sancions als mercats que no respectin els preus justos. Municipis de Ponent s'han
https://www.naciodigital.cat/noticia/196339/mon/rural/surt/al/carrer/alertar/sobre/futur/pagesia
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sumat a la protesta per reclamar mesures per evitar el despoblament rural.

Tractors omplen el Pont Vell de Lleida, en la manifestació en defensa del món rural, aquest divendres Foto:
ACN

Manifestació de pagesos, capçalera. Foto: Àlvar Llobet
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Manifestació de pagesos, aquest divendres. Foto: Àlvar Llobet

Pancartes reivindicatives a la manifestació. Foto: Àlvar Llobet

En un sentit similar s'ha posicionat el representant de la sectorial de la fruita dolça de JARCCOAG, Osvald Esteve, que assegura que no pot ser que els pagesos hagin començat la
campanya molt disgustats, desil·lusionats i abatuts", ha lamentat. Esteve alerta també del perill
que hi ha de no trobar relleu generacional; "Molts joves no engegaran les campanyes i
desapareixeran", ha alertat.
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És per això que calen mesures curt termini com ara un finançament ràpid, avalat pel departament.
"Que no hagi d'avalar la família amb les seves propietats. No podem esperar al juny. Ho
necessitem ja. Cal agilitzar els tràmits. Que ho avali l'administració", ha dit. També reclamen
baixada dels impostos, via mòduls o via IBI, i una subvenció directa per poder tenir una reducció de
la seguretat social per poder pagar els nous sous que han imposat pels treballadors del camp.
Per la seva banda, la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, ha interpel·lat els productors per tal
d'aconseguir la que anomena "revolució alimentària". Jordà també ha Jordà, ha celebrat l'anunci del
ministre d'Agricultura, Luis Planas, que l'Estat modificarà la Llei de la cadena alimentària. Lamenta,
però, que hagi arribat "tardíssim" i recorda que "si només fem els deures nosaltres, no
aconseguirem res". Jordà ha dit que confia que amb la modificació de la Llei es posin "línies
vermelles" per evitar que els agricultors cobrin pels seus productes menys del que els costa
produir-los.
Els pagesos reclamen mesures per al sector en els parlaments de la manifestació de Lleida;
informa @AlvarLlobet (https://twitter.com/AlvarLlobet?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/woEGBbjoRr (https://t.co/woEGBbjoRr) pic.twitter.com/5DomHbEraE
(https://t.co/5DomHbEraE)
? NacióDigital (@naciodigital) February 14, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1228250391449677825?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els pagesos alerten de la possible desaparició del sector en els parlaments de la manifestació de
Lleida; informa @AlvarLlobet (https://twitter.com/AlvarLlobet?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/woEGBbjoRr (https://t.co/woEGBbjoRr) pic.twitter.com/GRhsnNJ8Yb
(https://t.co/GRhsnNJ8Yb)
? NacióDigital (@naciodigital) February 14, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1228249969628459008?ref_src=twsrc%5Etfw)

Els pagesos diuen "prou" i reivindiquen a Lleida un nou model per al sector que faci viable les
explotacions; informa @AlvarLlobet (https://twitter.com/AlvarLlobet?ref_src=twsrc%5Etfw)
https://t.co/woEGBbjoRr (https://t.co/woEGBbjoRr) pic.twitter.com/UuaOtaLl8d
(https://t.co/UuaOtaLl8d)
? NacióDigital (@naciodigital) February 14, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1228249609367105536?ref_src=twsrc%5Etfw)

EN DIRECTE Uns 300 tractors col·lapsen el centre de Lleida per reivindicar el món rural i alertar
de la profunda crisi del sector; informa @AlvarLlobet
(https://twitter.com/AlvarLlobet?ref_src=twsrc%5Etfw) https://t.co/RaHmMw61ug
(https://t.co/RaHmMw61ug) pic.twitter.com/NQ3thnK516 (https://t.co/NQ3thnK516)
? NacióDigital (@naciodigital) February 14, 2020
(https://twitter.com/naciodigital/status/1228246023635701760?ref_src=twsrc%5Etfw)
La manifestació pagesa de Lleida ha conclòs amb un clam d'auxili: O es canvia el model agrari o
l'agricultura catalana desapareixerà.
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Manifestació de pagesos, aquest divendres Foto: Àlvar Llobet
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