Manifest del sector social de la Pagesia Gran d’Unió de
Pagesos de Catalunya
Falset, diumenge 27 de novembre del 2016
El diumenge 9 de març del 2014, just 40 anys després de la
fundació de la Unió de Pagesos de Catalunya, vam acordar
iniciar el procés constituent del sector social de la Pagesia
Gran. Ho vam fer en un lloc emblemàtic pel sindicat, el
Casal de l’Espluga de Francolí, el mateix espai on el 28 de
novembre del 1976 s’hi va celebrar el Primer Congrés
Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya.
Avui, diumenge 27 de novembre del 2016, reunits a la
comarca del Priorat, a la localitat de Falset, us hem
presentat, a proposta de les comarques, les persones que
integraran la Comissió del sector social de la Pagesia Gran,
perquè continuïn la dinàmica d’activitats iniciada fa dos
anys i mig i puguin ser presentades en el proper Consell
Nacional.
En primer lloc, com ja vam fer el 2014, en aquella ocasió,
recordant un company sempre present, en Felip Domènech,
volem dirigir unes primeres paraules de record i gratitud a
totes aquelles persones que van lluitar en nom de la Unió
de Pagesos per la defensa de la terra i del país, i que
malauradament avui no estan entre nosaltres. Creiem que la
qualitat d’una organització es mesura també per la
capacitat sincera de tenir aquestes persones sempre
presents.

Dit això: com a sector social defensarem, com sempre hem
fet la Unió de Pagesos, amb propostes constructives, amb
treball, amb honestedat i amb contundència quan calgui
perquè:
- Considerem necessària una renda mínima garantida
per a les pensions contributives, les no contributives i
les de viduïtat, tant per a les prestacions actuals com
per a les del futur
- Demanarem que hi hagi els recursos necessaris per a
una adequada llei de dependència per a la nostra gent
- Volem que es faci efectiu un veritable suport al relleu
generacional que necessita el nostre sector, perquè per
a qualsevol país és imprescindible un camp i un món
rural vius; cal que els joves tinguin el suport
indiscutible i incondicional d’un sindicat com el nostre,
que el tenen, però també és necessari que els governs
de torn impulsin i millorin totes les actuacions
possibles perquè la incorporació de joves al camp sigui
el seu objectiu prioritari.
- És també indispensable que tots els qui vivim al món
rural tinguem garantits els serveis bàsics i assistencials,
especialment, la nostra gent gran i els col·lectius més
desfavorits i vulnerables

- Per acabar, treballarem perquè es mantingui viva la
nostra història, cultura i patrimoni, en definitiva, la
nostra identitat. En aquest sentit, la pagesia gran tenim
un paper rellevant com a sector social, en tant que
podem transmetre coneixements i valors a les noves
generacions i a la societat en general, amb una actitud
oberta i buscant la complicitat amb aquells que
comparteixen els nostres objectius.
Així, amb tots aquests objectius com a full de ruta i amb la
mateixa perseverança que la del nostre sindicat, el sector
social de la Pagesia Gran d’Unió de Pagesos exigirà als
representats polítics dignitat per a la pagesia. Està molt bé
que el Parlament de Catalunya hagi recollit en els debats
monogràfics —i, per cert gràcies a l’esforç i la tenacitat del
nostre sindicat— que es consideri el sector l’agrari com un
sector estratègic per al país nou que s’ha de construir, però
aquestes bones intencions no poden quedar només en
paraules sinó que la feina dels nostres representants polítics
és la de demostrar amb fets, amb mesures, amb accions,
que de veritat s’ho creuen. Malauradament, massa sovint
tenim exemples que això no és així, i des del sector social
de la Pagesia Gran exigirem on calgui i com calgui que els
nostres governants compleixin els compromisos. El sector
ho necessita i fins que no siguem prescindibles, la Unió de
Pagesos continuarem lluitant, com sempre hem fet, per la
dignitat de la professió de pagès.

