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DECLARACIÓ DE L’ANOIA  

 

Reunits a la comarca de l’Anoia, camí de pas, terra d’acollida, comarca de contrastos i de 

gent soferta, nosaltres Delegats i Delegades al Congrés de la Unió de Pagesos volem fer, 

amb tota solemnitat la següent declaració: 

 

La pagesia catalana, després d’acumular en termes constants una davallada del 39% de la 

renda agrària, demanem uns preus i una renda dignes, per això cal no demorar més la nova 

regulació de llotges, de l’Observatori de Preus, de la determinació específica de la posició 

de domini i de la venda a pèrdues a la cadena alimentària, així com, una actuació decidida 

de les autoritats de la competència, del comerç, del consum, de sanitat i fraus alimentaris 

per acabar amb el conjunt de pràctiques i comportaments abusius i deslleials de la gran 

distribució comercial i de bona part de l’agroindústria. 

 

La pagesia catalana, després de constatar un preocupant i progressiu envelliment dels 

titulars de les explotacions agràries, demanem un Pla d’abast nacional per afavorir i 

aconseguir augmentar les incorporacions de joves que permetin el relleu generacional i 

l’augment de la pagesia professional. 

 

La pagesia catalana demanem una revisió del model d’aplicació de la Política Agrària 

Comuna que faci un tracte equitatiu a les explotacions més afectades pels canvis, que 

exclogui els absentistes de percebre ajuts directes, que elimini les il·legalitats i 

discriminacions denunciades a les autoritats europees i que reverteix la reducció 7 vegades 

superior a Catalunya que al conjunt de l’Estat espanyol del conjunt dels ajuts directes. 

 

La pagesia catalana demanem convocatòries anuals, estables i amb recursos suficients per 

fomentar la millora de l’eficàcia de les explotacions agràries, per això, cal que es resolgui 

íntegrament la convocatòria del contracte global d’explotació del 2015 i es respectin els 

consensos amb el sector i entre les forces polítiques representades al Parlament respecte a 

la priorització dels fons del programa de desenvolupament rural de Catalunya. 

 

La pagesia catalana demanem eliminar les competències deslleials de les importacions de 

productes de fora de la Unió Europea, cal un control real i efectiu de les importacions i que 

els acords internacionals no suposin una discriminació o penalització dels sistemes 

productius de la Unió Europea. 

 

La pagesia catalana demanem deixar de suportar, per una banda, la regulació de caça 

preconstitucional que comporta, cada vegada, més danys i perjudicis a les nostres 

explotacions, així com, la desídia del Govern davant els danys de la fauna salvatge. També 

demanem al conjunt d’administracions la implicació en la difusió i la formació a tota la 

població de la tasca bàsica i digne de la pagesia pel conjunt de la societat, així com, del 

respecte a la pagesia, als camps, conreus i bestiar que troben quan visiten els espais agraris 

i rurals. 
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La pagesia catalana demanem una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i 

productius, uns estudis d’impacte agrari que minimitzin i corregeixin els impactes de les 

infraestructures, unes compensacions a l’alçada dels handicaps de desenvolupar l’activitat 

agrícola i ramadera a les zones amb limitacions naturals i la reversió de la injusta retallada 

del 48% de la indemnització compensatòria de les zones desafavorides i de muntanya del 

2014. 

 

La pagesia catalana demanem una Administració agrària del segle XXI que faciliti, 

mitjançant les noves tecnologies, els sistemes i processos de comunicació amb la 

ciutadania, que elimini l’obligatorietat de la inspecció tècnica de vehicles periòdica i que 

asseguri, tant l’execució anual òptima del PDR de Catalunya, com la seguretat jurídica 

mitjançant actuacions i pressupostos pluriennals per als compromisos de la pagesia 

d’aquest abast. 

 

La pagesia catalana demanem uns serveis al món rural amb paritat a la resta de la societat, 

tant pel que fa als serveis públics (educatius, d’atenció i assistència per a infants, gent gran 

o amb discapacitats, sanitaris, seguretat al camp, etc.), com en l’accés a les noves 

tecnologies, així com, la immediata revocació de la discriminació en beques als fills de la 

pagesia.     

 

La Unió de Pagesos de Catalunya ens refermem en el nostre vot contrari, al Consejo 

Nacional del Agua, a la planificació pel període 2016-2020 del districte de conca fluvial de 

Catalunya i de la conca de l’Ebre i fem una crida a participar massivament a la manifestació 

convocada pel 7 de febrer a Amposta. 

 

 

Anoia, 24 de gener del 2016. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


