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El sindicat institueix un 
punt de trobada biennal de 
l’entramat social del sector 
agrari català 

Premi nacional Felip domènech
IIII

Albert GArCiA - lleida (segrià)

Unió de Pagesos va engegar el 16 d’oc-
tubre, dia de Sant Galderic, patró de la 
pagesia catalana, a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, a Lleida (Segrià), el Premi Na-
cional Felip Domènech Costafreda amb 
l’acte de concessió de la primera edició 
del premi a una persona i a una entitat 
la trajectòria de les quals han destacat 
per la defensa de la pagesia i el compro-
mís amb el país. El sindicat institueix 
d’aquesta manera un punt de trobada bi-
ennal de les entitats del país que, d’una 
manera directa o indirecta, formen l’en-
tramat social del sector agrari català. 

Premi a la trajectÒria d’Una PerSona • 
El 1r Premi Nacional Felip Domènech 
a la persona ha distingit la trajectòria 
d’Agustí Villarroya (Valls, 1948) tècnic 
agrònom especialitzat en viticultura i 
enologia per la Universitat Politècnica de 
Barcelona. Des del 1970 fins al 2012, va 
ser responsable d’assessorament vitícola 
del Departament d’Agricultura, també 
l’encarregat de la xarxa experimental 
d’assaigs vitícoles. Ha exercit de profes-
sor de viticultura a la Facultat d’Enolo-
gia de la Universitat Rovira i Virgili. Va 
esdevenir un tècnic de referència en 
vinya durant més de 40 anys i, per so-
lidaritat amb la pagesia, va contribuir a 
l’organització sindical en la represa de-

mocràtica. En rebre el premi, Villarroya 
va recordar tres sindicalistes de referèn-
cia: el mateix Domènech, com a home 
d’opinions ponderades en les reunions, 
Salvador Puig “Regalat”, com a home de 
decisió i coratge, i Francesc Ribas, com a 
home fidel al sindicat i a la llibertat.

Premi a la trajectÒria d’Una entitat • 
El 1r Premi Nacional Felip Domènech 
a l’entitat distingeix el Parc Agrari del 

Baix Llobregat, constituït com a consor-
ci el 1998 a partir de la confluència de la 
reivindicació de la pagesia i l’interès de 
les administracions locals de 14 muni-
cipis, el Consell Comarcal i la Diputació 
de Barcelona en la protecció dels espais 
naturals i agraris. Posteriorment, s’hi 
va afegir el Departament d’Agricultu-
ra. La finalitat perseguida ha estat la de 
consolidar la pagesia professional en un 
territori periurbà. Altres territoris me-
tropolitans troben en el Parc Agrari del 
Baix Llobregat un referent d’estratègies 

i un camí per seguir en la protecció de 
l’activitat agrària. El director d’aquest 
parc, Raimon Roda, va remarcar que 
entenia que s’ha premiat l’essència d’un 
projecte col·lecitu i de cooperació.

Un Premi Per PromoUre ValorS • El pre-
mi nacional ha de servir per projectar el 
llegat humà de Felip Domènech (Artesa 
de Lleida, 1951-2013), qui va ser pal de 
paller del sindicalisme agrari. Va tre-
ballar incansablement perquè la page-
sia tingués una seguretat social justa i 
bona part de les millores aconseguides 
se li deuen a ell. També va abocar to-
tes les seves capacitats per defensar un 
model de gestió de l’aigua actual a les 
necessitats de la pagesia i el país. Així, 
el jurat, integrat per persones del món 
agrari, universitari i cultural, respon a 
la necessitat de cercar aquells elements 
destacats de la societat que es poden em-
parentar amb els valors del sindicalista.

El guardó distintiu elaborat per l’ar-
tista de Cervera, Xavi Badia, s’inspira, 
segons ell, en els dos elements, la terra 
i l’aigua, lligats a la figura de Felip Do-
mènech: “Es tracta d’una peça realit-
zada en resina de polièster i resina 
transparent. Un puny que emergeix 
de l’aigua amb un terròs humit, 
símbol de la terra regada, que ad-
quireix el significat de la lluita per 
una feina digna”.

El president de la Diputació de Lleida, 
Joan Reñé, en inaugurar l’acte de con-
cessió del premi a l’Institut d’Estudis 
Ilerdencs, va recordar que havia coin-
cidit amb Felip Domènech en diferents 
àmbits i que aquest, des de les prime-
res mobilitzacions als setanta, va donar 
prestigi a les reivindicacions de la pa-
gesia: “Defensava els seus planteja-
ments amb vehemència, però sem-
pre amb un tarannà positiu”. 

L’escriptor d’Artesa de Lleida i amic 
de Domènech, Felip Gallart, va fer una 
semblança del sindicalista, on va desta-
car el bagatge cultural i que va lluitar 
tota la vida perquè la llibertat i la igual-
tat esdevinguessin una realitat al seu 
poble i a tot el país.

El coordinador nacional d’Unió de Pa-
gesos, Joan Caball, va remarcar el com-
promís del sindicat de mantenir el llegat 
de Felip Domènech, un llegat que va vin-
cular amb la necessitat de continuar de-
mant allò que és just per a la pagesia.  

jornadeS memorial • L’empremta de 
Felip Domènech en el debat agrari es va 
tornar a veure el 22 d’octubre a Artesa de 
Lleida a les segones jornades que porten 
el seu nom, enguany dedicades al debat 
sobre la protecció de les aus i el desenvo-
lupament agrari. També es va presentar 
el llibre recull de continguts de les pri-
meres jornades celebrades el 2015.

Premiats • Unió de Pagesos premia el tècnic agrònom Agustí Villarroya i el Parc Agrari del Baix Llobregat per la defensa 
de la pagesia Acte • L’Institut d’Estudis Ilerdencs va acollir el 16 d’octubre la concessió de la primera edició del premi

Joan Reñé, president de la diputació de Lleida, Villarroya, Raimon Roda (Parc Agrari) i Joan Caball. Foto superior: assistents a l’acte, entre ells, família de Felip domènech. inferior: Felip gallart, escriptor, durant l’acte

www.uniopagesos.cat/actualitat/noticies/item/3618-els-premis-nacionals-felip-dom%C3%A8nech-en-defensa-de-la-pagesia-recauen-en-agust%C3%AD-villarroya-i-el-parc-agrari-del-baix-llobregat
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Del company 
Felip cap al país 

Josep Cabré
Coordinador 
comarcal d’Unió 
de Pagesos al 
Segrià

E l company Felip era una 
de les persones més caris-
màtiques del sindicat i de 

tots els entorns socials per on es 
movia. Tot un exemple a seguir: 
treballador incansable, lluitador 
fins al final, persona intel·ligent 
que abocava tot el seu saber al 
servei dels altres, i, en definitiva, 
un home que es feia estimar i res-
pectar. 

Des del consell comarcal del 
Segrià, a Unió de Pagesos vàrem 
creure oportú proposar la crea-
ció del Premi Nacional Felip Do-
mènech Costafreda i impulsar-lo, 
per distingir la trajectòria de per-
sones i entitats dins del món 
agrari.

En primer lloc, cal destacar 
que dins del nostre sector no te-
níem cap premi nacional per dis-
tingir la trajectòria de la bona 
gent que ha treballat i lluitat per 
la pagesia. I, en segon lloc, ens 
calia recordar la trajectòria del 
company Felip i honorar la seva 
memòria. Amb la conf luència 
d’aquestes dues necessitats, hem 
creat aquests premis nacionals. 
Retem homenatge al nostre com-
pany Felip al llarg del temps i fem 
perviure el seu llegat, tot home-
natjant les persones i entitats que 
han destacat per la seva lluita al 
servei de la pagesia amb uns va-
lors de defensa del territori, del 
país i la seva gent, i de la nostra 
cultura; valors que ens traslla-
dava en la manera d’actuar i de 
fer l’enyorat company. Hem creat 
aquests premis justament per re-
conèixer la trajectòria de la gent 
humil, que treballa sense parar 
per als altres i no espera res a can-
vi, ni tan sols, justament, l’home-
natge que es mereix. 

Tenim la il·lusió que aquests 
premis acabin essent de referèn-
cia del món agrari per a tot el 
país, i esperem que la pagesia i el 
sector agrari se’ls sentin seus.

Aquest any celebrem els 20 anys de l’inici del 
projecte LIFE que la Diputació, el Consell Co-
marcal i Unió de Pagesos van impulsar, el 
qual va significar l’arrencada definitiva del 
projecte de parc. Sens dubte un projecte d’es-
forços col·lectius, polítics, sindicals i tècnics. 
En aquest sentit, em sembla que el fet que el 
Consorci del Parc Agrari hagi estat guardonat 
pot ser un bon homenatge, també, als tècnics 
de les diferents administracions i d’Unió de 
Pagesos, que van idear el projecte, però sobre-
tot van lluitar —sovint des de la discreció— 
per posar-lo en marxa: en Jordi Bertran, en 
Manel Canes, en Miquel Domènech, l’Enric 
Llarch, l’Antoni Montseny, en Salvador Puig, 
l’Ismael Santonja, entre d’altres. Cadascú va 
tenir el seu paper, per això no es pot oblidar 
ni polítics ni els sindicalistes com en Miquel 
Reverter o en Francesc Ribas i altres que es 
van comprometre i van ser valents davant les 
pressions i les crítiques ferotges que van re-
bre. Reivindicaven l’espai agrari del delta i 
vall baixa del Llobregat des de mitjan setan-
ta, com ho feien també altres pagesos dels es-
pais agraris en els territoris densament po-
blats com el Maresme o els vallesos. 

En aquest moment, doncs, no podem obli-
dar els pagesos compromesos amb el Parc 
Agrari d’aleshores i d’ara. Compromesos no 
vol dir sol·lícits o complaents, vol dir crítics 
i exigents quan toca ser-ho. Perquè va ser la 
tossuderia, la fermesa, la lluita sindical, el 
treball i la imaginació que van bastir un pro-
jecte útil. I la recerca de consensos i aliances, 
algunes cessions, i molta dedicació, en van 
fer possible la posada en marxa.

Segurament un dels fets més meritoris 
del projecte del Parc Agrari va ser la concep-

ció novedosa i l’esforç per l’arrencar-lo i con-
solidar-lo. Avui, els actuals gestors tenim 
l’obligació, com a servidors públics, de reno-
var la vigència del consens inicial d’aquells 
tècnics, sindicalistes i representants electes. 

Els espais agraris metropolitans són me-
reixedors d’un projecte territorial propi i han 
de ser tractats com a àrees econòmiques es-
pecialitzades. La reafirmació, consolidació i 
lluita continua, no estem absents d’ensurts i 
tensions, Eurovegas en va ser un bon exem-
ple, però també de recompenses com el reco-
neixement —sovint  més exterior que local — 
del Parc Agrari. El projecte durant aquests 
anys s’ha anat enriquint de les pròpies ex-
periències i errors i també de l’aprenentat-
ge compartit amb altres territoris metropo-
litans que ens serveixen de model, tal com 
el Parco Milano Sud, el Parco Agrícolo di Pa-
lermo, i Aubagne i la seva Carta Agrícola. El 
Parc Agrari del Baix Llobregat és un referent 
per a altres territoris, però ho ha de ser, so-
bretot, pel seu arrelament a escala local. 

Segur que hem d’analitzar on som i per-
què hi som i cap on –i com— volem anar; 
segur, però hem de ser útils als pagesos i a 
les explotacions... i als municipis i als seus 
ciutadans. Sempre diem que, per a nosaltres, 
el Parc Agrari és una àrea, un polígon d’ac-
tivitat econòmica, on empreses privades en 
sòl privat realitzen una activitat econòmica. 
Una activitat, però, estratègica, la producció 
d’aliments i de molts altres béns públics.

El Parc Agrari i el consorci que el gestio-
na ja no són un “projecte” sinó, després de 18 
anys, una realitat estable i una administra-
ció local consolidada, sempre en evolució, 
com la mateixa activitat agrària.

“La fermesa, la lluita sindical i la 
imaginació van bastir el Parc”

Parc agrari del 
baix llobregat
Raimon Roda, 
director del Parc 
Agrari del Baix 
Llobregat

Estic orgullós que juntament amb tants al-
tres vaig contribuir al naixement d’Unió  de 
Pagesos, però els pares foren molts i d’altres 
fórem només les “llevadores“. Pel que fa a 
la meva vida professional com a tècnic i di-
vulgador del Departament d’Agricultura, 
penso només que vaig complir amb la meva 
obligació de funcionari públic. Això sí: amb 
il·lusió i creient que l’Administració ha d’es-
tar sempre al servei de tots els administrats. 
Voldria també donar les gràcies a tots els 
pagesos, i especialment als viticultors, que 
m’han transmès les seves experiències i co-
neixements, sense els quals no es pot donar 
un bon consell o orientació tècnica pràctica.

Contemplant el sindicat després de més 
de quaranta anys d’existència, se’n constata 
la vitalitat, cosa que ens enorgulleix a tots 
(afiliats, amics, col·laboradors). Té capacitat 
innovadora i manté la fidelitat als princi-
pis. Cal observar l’equilibri i l’harmonia de 
les seves decisions, cosa que contrasta força 
amb la d’altres organitzacions socials o polí-

tiques. La capacitat d’aplegar un conjunt tan 
divers i dispers com és la pagesia a Catalu-
nya és prou lloable.

Amb el “Volem viure de la Terra” o el fet 
de definir-se com a sindicat unitari demo-
cràtic i independent, la Unió ha fet fàcil 
el que era molt difícil: ha aconseguit una 
clara hegemonia al camp català. Ha reno-
vat els quadres, s’ha adaptat als canvis, ha 
mantingut presència constant a totes les co-
marques i en tots els sectors productius, ha 
lluitat amb èxit per una agricultura soste-
nible i ha sabut guanyar el respecte de les 
nostres institucions.

Poc més puc dir que aconsellar els tècnics 
que valorin adequadament les experiènci-
es i observacions dels pagesos. A les institu-
cions, organitzacions i societat en general, 
que s’emmiralli en la trajectòria d’Unió de 
Pagesos i, a les forces polítiques, que treba-
llin per mantenir al camp català les estruc-
tures i serveis que necessita la pagesia per 
poder seguir vivint de la terra.

“He complert amb la meva 
obligació. Això sí: amb il·lusió”

agustí Villarroya
(Valls, 1958), 
tècnic agrònom 
especialitzat en 
viticultura i enologia
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