Manifest de constitució del sector social de la Pagesia gran
Unió de Pagesos de Catalunya
Avui, diumenge 9 de març de 2014, just 40 anys després de la fundació de la Unió de Pagesos de
Catalunya, reunida a l’Espluga de Francolí (Conca de Barberà) la 1a Assemblea de la Pagesia gran del
sindicat, acorda iniciar el procés constituent d’aquest nou sector social. Demanem que sigui ratificat
per la propera Assemblea Nacional i reconegut com a tal als Estatuts de la nostra organització, no
només com a un objectiu assolir, sinó com un fet.
El 28 de novembre de 1976 aquest mateix espai on ens trobem ara, el Casal de l’Espluga de Francolí,
era testimoni del primer Congrés Nacional de la nostra organització. Aquell primer Congrés el
celebràvem amb la il·lusió i la incertesa d’un horitzó obert i amb l’eclosió del sindicalisme agrari
democràtic. Avui, les nefastes conseqüències d’una crisi, però també l’activa resposta de la ciutadania,
ens han de servir per contribuir (també com a pagesia gran) a reobrir l’horitzó de possibilitats a la
gent de la terra i del país. Si llavors pensàvem que tot estava per fer, avui hem de saber transmetre
(especialment als joves) que tot és possible... si ho defensem.
A constituir el nou sector social de la Pagesia gran hem convocat els pagesos i pageses de 65 anys o
més del nostre sindicat, com també aquells membres de l’organització que properament arribaran a
l’edat de jubilació. Som molts i moltes els que volem continuar ben actius en la nostra professió.
També som molts i moltes els que estem compromesos amb uns ideals de lluita en defensa dels
interessos i la justícia per a la pagesia que representa el sindicat. Així mateix, com a grup d’edat tenim
uns interessos propis i comuns a defensar i que estan lligats, entre d’altres coses, a les condicions en
les quals ens jubilem els pagesos i pageses. L’èxit o fracàs d’aquesta lluita, també tindrà un impacte
per als que encara no heu arribat a la nostra edat i per aquells que penseu que encara hi sou molt
lluny. Per això, us demanem també el vostre ajut.
Volem exigir unes pensions dignes, just en un moment en el qual l’ofensiva neoliberal està imposant
un retrocés social que perjudica també els nostres drets i que ha obert la porta a reduir el poder
adquisitiu de les pensions amb el pretext de la crisi econòmica.
Com a pagesos i pageses grans, organitzats, ens emplacem a treballar i liderar la tasca per assolir els
objectius que el nostre sindicat s’ha marcat en els darrers congressos.
-

Ens oposem a l’increment de l’edat de jubilació ja que la nostra és una activitat dura i

-

perillosa, ja que cada any moren, segons el Ministeri 70 pagesos en accident de treball.
Tampoc no es poden devaluar les millores en pensions dels acords d’integració de Règim
Especial Agrari de la Seguretat Social (REASS) per compte propi al Règim de Treballadors
Autònoms (RETA). Unes millores aconseguides en bona part per la lluita de la Unió de
Pagesos.

Ens proposem també defensar els aspectes rellevants del sistema general de protecció social i
que es mantenen sense resoldre:
- La desigualtat de tracte en l’accés a la pensió d’incapacitat permanent qualificada, a partir
dels 55 anys: ara s’obliga només als pagesos i pageses a desprendre’s de la propietat de les
terres i les granges, quan només s’hauria d’exigir la cessió de la titularitat de l’explotació.
- També volem que la pensió mínima sense cònjuge a càrrec, com a mínim assoleixi la xifra
del salari mínim interprofessional.

La Pagesia gran d’Unió de Pagesos també ens marquem objectius de treball per assolir un millor
desenvolupament territorial i social:
- Exigim i defensem la igualtat real en la prestació de serveis públics al món rural (educatius,
d’atenció i assistència per a infants, gent gran o amb discapacitats, sanitaris, ...). També demanem
mesures (ajuts, beneficies fiscals, ...) per pal·liar els sobrecostos (econòmics i de temps) que suposa
l’accés als serveis públics per la seva llunyania.
- També reclamem una solució immediata i una aposta clara de les administracions públiques per un
servei domiciliat de cuidadors i guiadors de la nostra gent gran que estigui sola i desvalguda.
Així mateix, com a pagesos i pageses grans expressem la nostra voluntat d’impulsar el relleu
generacional en el nostre sector: tant pel que fa als joves que s’interessin a continuar per transmissió
familiar, com a aquells que vegin en el nostre sector una oportunitat de treball. Ens mostrem, per
tant, oberts a transmetre aquest bagatge acumulat en els anys de la nostra trajectòria professional i
d’experiència sindical, sense dirigismes i amb un especial interès per aprendre dels joves i
acompanyar-los en el camí de la innovació.
Pel que fa a la lluita sindical agrària, podem aportar molts valors i experiència en les estratègies i
accions col·lectives, que no han perdut vigència. Alhora, també podem incorporar les nostres
reivindicacions a les noves formes de participació i suport que s’han obert amb les noves tecnologies
de comunicació.
Finalment, en el 40 aniversari de la nostra organització (en la qual molts de nosaltres ja vam participar
des del començament) volem recordar, com deia el manifest fundacional de la Unió de Pagesos de
Catalunya, que cal treballar per una política agrària útil a la pagesia professional i per unes regles de
mercat que NO estiguin sotmeses a “l'únic profit dels grans monopolis que acaparen la transformació
i comercialització dels productes del camp”.
“Centrem la defensa actual del nostre treball en aconseguir progressivament el control de la
comercialització dels nostres productes per imposar uns preus que retribueixin dignament la nostra
feina i alhora abarateixin els aliments pels treballadors de les ciutats” (deia el Manifest fundacional
d’Unió de Pagesos de 1974).
És encara present l’enyor per la pèrdua del company Felip Domènech, que tant va fer per tal que els
pagesos i pageses jubilats puguem gaudir avui d’unes condicions millors de jubilació i més properes
a les de la resta de treballadors i treballadores. Si els pagesos i les pageses, gràcies a la tasca del
sindicat vam aconseguir finalment les 14 pagues per a les nostres pensions, cal encara molta feina
per aconseguir que l’import mitjà d’aquestes pensions s’equipari a les del règim general.
Tenint ben present el coratge, generositat i saber fer del Felip, com de la resta de companys, us
emplacem a treballar junts per tal que la solidaritat pagesa tingui una nova expressió en el sector
social de la Pagesia gran d’Unió de Pagesos. Nomenem també una Comissió Constituent per tal que
dugui la proposta de creació del nou sector social a la propera Assemblea Nacional i sigui inclòs als
nostres Estatuts. Mentrestant, la Comissió Constituent coordinarà l’activitat del sector social un cop
ratificada pel Consell Nacional.
L’Espluga de Francolí, 9 de març de 2014

