Manifest del sector social de la Pagesia Gran d’Unió de
Pagesos de Catalunya
Cervera, dissabte 23 de març de 2019

Avui 23 de març del 2019, reunits a la comarca de la
Segarra, a la ciutat de Cervera, celebrem la 3ª Assemblea
del Sector Social de la Pagesia Gran de Unió de Pagesos
de Catalunya. Ho fem en una comarca i una ciutat que són
referents de l’agricultura al nostre país, on vam celebrar el
1978 el segon Congrés del Sindicat. Enguany celebrem
també el 45è aniversari del naixement de la Unió de
Pagesos, i com sempre hem fet, volem en primer lloc,
manifestar el nostre record sempre present per a tots
aquells companys i companyes que malauradament avui
no ens poden acompanyar.
A proposta de les comarques, hem renovat els membres
que integren la Comissió del Sector Social de la Pagesia
Gran i l'hem ampliat. Continuarem amb la dinàmica
d’activitats,

propostes

i

reivindicacions,

iniciada

en

l’Assemblea Constituent de l’Espluga de Francolí del 2014,
per tal que es facin sentir en el conjunt la societat i en

particular a les administracions que treballen per disminuir
les desigualtats en el món rural.
Per això, com a sector social exigim que, a banda dels
bons propòsits, hi hagi polítiques reals que actuïn sobre
problemes de primer ordre que afecten la pagesia i el món
rural. Aquestes reivindicacions, que són justes, no ens
podem permetre, com a societat, que es quedin només en
els discursos:
- Reivindiquem que la pensió mínima de la pagesia
s’equipari amb el salari mínim interprofessional.
- És imprescindible recuperar de forma immediata els
recursos necessaris per a una adequada llei de
dependència per a la nostra gent, i que s’agilitzin els
tràmits

per

les

resolucions,

ja

que

sovint,

malauradament, arriben tard.
- És especialment cabdal que s’actuï contra l’aïllament i
la soledat que viu molta gent gran, en zones urbanes,
però també en zones rurals, i que afecten directament
la qualitat humana i moral de la nostra societat. Unió
de Pagesos som i serem un agent actiu al territori per
detectar, sensibilitzar, prevenir i actuar davant la

vulnerabilitat que pateix la nostra gent gran. Ens
implicarem per redreçar aquestes situacions.
- És també indispensable que tots els qui treballem i
vivim al món rural tinguem garantits els serveis bàsics
i assistencials, és una de les mesures bàsiques per
evitar el despoblament del món rural que viu el nostre
país.

Alhora, cal també un major suport al relleu

generacional, per mantenir un sector agrari i un medi
rural viu i amb futur.
- Reivindiquem la nostra cultura, patrimoni i identitat.
Més encara, després que la UNESCO hagi inclòs el
2018 l'art i la tècnica de construir en pedra seca a la
Llista del Patrimoni immaterial de la Humanitat. Cal un
reconeixement també a la pagesia pel seu paper en
aquest patrimoni, construït i preservat pels pagesos i
pageses.
- Finalment, davant la situació que viu el nostre país,
NO tolerem retallades a les llibertats democràtiques
de la nostra gent. Unió de Pagesos ha estat en els
seus 45 anys d’història una ferma defensora d’aquests
drets i llibertats i no podem permetre fer cap pas
enrere.

Incidim de nou que aquests eixos bàsics que ens
proposem com a objectius, com a sector social i com a
Sindicat, s’han de materialitzar. Està molt bé que siguin
ben rebuts, sobretot en períodes preelectorals, però cal
tenir-los presents també després, i si alguns tenen
dificultats de memòria o de paraula, no s’han de
preocupar, com sempre hem fet i farem la gent de la Unió
de Pagesos de Catalunya, de forma pacífica, democràtica,
però contundent, la pagesia gran, la no tant gran, i també
la jove, els recordarem els nostres objectius.

Cervera, dissabte 23 del març de 2019.

