MOCIÓ EN DEFENSA DEL MÓN RURAL, LA FIGURA DEL PAGÈS I EL MEDI AMBIENT.

El passat mes de desembre es va celebrar a Madrid la Cimera del Clima (COP25) on més
de 25.000 representants de 200 països es van reunir per arribar a acords i pactes entre
nacions per combatre els efectes del canvi climàtic. Els acords de mínims de darrera
hora van ser qualificats de poc valents i ambiciosos.
La ciutadania està mobilitzada a nivell mundial exigint als seus dirigents valentia i
decisió en la lluita contra el canvi climàtic i els seus efectes que ja es poden percebre:
meteorologia extrema que causa danys en persones i infraestructures, desertització,
grans incendis forestals en uns boscos secs i estressats, la pujada del nivell del mar i un
augment imparable de la temperatura global. És el jovent qui lidera els moviments i
plataformes contra el canvi climàtic i la inacció dels polítics, la primera generació que
pateix directament els efectes del canvi climàtic i la darrera que té la possibilitat
d’aturar-lo.
Per altra banda, el món rural pateix un despoblament endèmic a la demarcació de
Lleida. La principal causa del despoblament és la manca d’oportunitats laborals i la
impossibilitat de portar a terme un projecte vital lligat amb un desenvolupament
professional. El despoblament comporta l’abandonament progressiu del territori. I
l’abandonament del territori i la seva manca de gestió pot acabar derivant en un
incendi (com malauradament hem vist aquest estiu amb l’incendi de la Ribera d’Ebre o
amb els grans incendis d’Austràlia capaços de cremar més de 5 milions d’hectàrees).
Estem vivint un moment de canvi enmig de problemàtiques globals i problemàtiques
locals. Hem de saber aprofitar aquest canvi com una oportunitat per liderar-lo. La
demarcació de Lleida té el potencial per encapçalar la revolució verda i digital que es
produirà. Tenim el medi físic on instal·lar plaques fotovoltaiques , aerogeneradors o
aprofitar l’energia hidràulica o de la biomassa, i tenim les persones i el talent per ferho.
Liderar la lluita contra el canvi climàtic ens permetrà vèncer els grans reptes dels
nostres temps: aturar el canvi climàtic i el deteriorament del medi ambient a nivell
global i local, i aturar el despoblament de la nostra terra amb la creació de riquesa i
llocs de treball a les nostres viles i pobles.
Una de les millor maneres de lluitar contra el canvi climàtic és gestionant els nostres
boscos, el paisatge i els cultius amb gent arrelada a la terra, que hi pugui viure i
guanyar-se dignament la vida. La gent dels nostres pobles són jardiners del paisatge.
La gent dels nostres pobles són els màxims protectors del medi ambient. Hem de ser
un territori punter en la gestió dels boscos, en l’aprofitament dels seus recursos, en la
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seva protecció i conservació i en donar valor als nostres boscos cuidats i protegits,
promocionant-los. I hem de cuidar i potenciar els nostres productes agroalimentaris i
ramaders, ja que el consum de proximitat és també una gran manera de combatre el
canvi climàtic ja que estalviem transports de productes i les d’emissions que generen.
Per protegir un territori cal protegir en primer lloc la gent que hi viu i el seu estil de
vida.
Creiem que cal grans consensos que ens permetin defensar la figura del pagès o el
ramader enfront de grans empreses o fons d’inversió que estan acaparant l’agricultura
i la ramaderia i desplaçant el petit agricultor i ramader. La inestabilitat dels preus i les
grans inversions que demanen aquests sectors fan difícil una estabilitat vital a llarg
termini. El sector agrícola en general (la fruita dolça, l’oli, el cereal,...) està patint una
crisi gravíssima que posa en dubte la viabilitat de moltes explotacions de petites i
mitjanes dimensions però el problema pot afectar altres sectors en el futur. Cal
reconèixer la figura del pagès i la pagesa com la persona que obté directament de la
terra gran part dels seus ingressos. I cal protegir aquesta figura.
El pagès i el ramader proporcionen aliments a la societat, però també gestionen el medi
ambient amb cura i ens proporcionen seguretat reduint el risc d’incendi forestal. El
pagès, amb l’ajuda de la terra, transforma l’aigua i el sol en aliments formant part d’una
cadena de producció on la figura del pagès és la baula més dèbil.
L’agricultura i en conseqüència, bona part del món rural, estan en greu perill de
desaparició ja que el pagès no pot controlar la major part dels paràmetres del seu
treball. La climatologia sempre ha determinat l’èxit d’una collita, però des de fa uns
anys s’han d’afegit uns costos que no paren de pujar (salaris, preu del carburant,
seguretat social) i uns preus de compra del producte que no paren de baixar.
El preu al que un pagès cobra els seus productes el decideixen uns tercers un cop el
pagès ha assumit els costos de la campanya, i el cobrament pot arribar un any després
d’haver recol·lectat la collita.
Hem de tenir en compte que l’agricultura és una arma cabdal en la lluita contra el canvi
climàtic. La vegetació té la capacitat de fixar i atrapar el carboni present al CO2
mitjançant la fotosíntesis. Nombrosos estudis avalen que la capacitat de fixació de
carboni és molt superior en els cultius agrícoles respecte als ecosistemes naturals,
degut al menor creixement i l’estrès hídric que pateix la vegetació natural.
També cal crear un marc legal que permeti que el nostre territori pugui protagonitzar i
acollir les infrastructures d’aquest gran canvi cap a un nou escenari verd i digital, un
marc legal que ha de ser ajustat a la realitat del món rural i respectuós amb la seva
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forma de vida alhora que respectuós amb la conservació del medi ambient permetent
creació de riquesa, llocs de treball i l’arrelament al territori.
Hem de ser generosos i tenir una mirada àmplia. No podem pretendre modificar el
sistema productiu de les nostres comarques, ja molt castigat, amb prohibicions o
imposicions sense tenir una alternativa viable per oferir. Hem de possibilitar
alternatives econòmiques i tècniques enlloc de només incidir en el que estem fent
malament i posar en dubte alguns sectors.
A les nostres comarques la lluita contra el despoblament i mantenir vius els nostres
pobles, la lluita per assolir un veritable equilibri territorial, és una de les millor maneres
de lluitar contra el canvi climàtic i el deteriorament del medi ambient.
Per tot l’exposat, l’Ajuntament de Bell-lloc d’Urgell proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a reconèixer
la figura del pagès o pagesa a títol principal considerant pagès o pagesa la persona
que té un 75% dels seus ingressos que provinguin directament de la terra.
2.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a que un cop
reconeguda la figura del pagès o pagesa, es fomenti la seva competitivitat enfront les
grans empreses o fonts d’inversió. S’ha de dotar aquesta figura amb subvencions
directes a fons perdut en l’adquisició de maquinària i infrastructures ( instal·lació de
xarxes antipedra, instal·lació de regs més eficients) que permetin abaratir els preus
de producció i fer-lo més competitiu permeten la seva supervivència.
3.-Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a fer
obligatòria la incorporació en l’etiquetatge dels comerços del preu que ha cobrat el
pagès per produir un producte al costat del preu final per al consumidor, en les fruites
i hortalisses. També que es controli aquest fet i en cas d’incompliment o falsedat
s’apliquin sancions.
4.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a sol·licitar
que les ajudes directes de la Política Agrària Comuna les rebi directament la figura
del pagès o pagesa a títol principal.
5.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a sol·licitar
que les ajudes de la Política Agrària Comuna també puguin ser percebudes pels
sectors de la fruita i les hortalisses, que actualment no les perceben.
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6.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a sol·licitar la
introducció en les ajudes de la PAC d’una línia concreta per a les zones de tradició
històrica de ramaderia extensiva d’alta muntanya amb presència de grans carnívors
introduïts amb programes europeus (programa LIFE) per assegurar-ne la seva
viabilitat. La presència de grans carnívors té un gran interès per la biodiversitat però
alhora suposa una pressió més per al sector ramader ja molt castigat i que també juga
una gran paper en el manteniment de la biodiversitat, la gestió del bosc, la prevenció
d’incendis forestals i l’economia de les zones de muntanya
7.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a adequar el
marc legal a la realitat del món rural per permetre un desenvolupament econòmic
que fixi la gent al territori, sempre de forma respectuosa amb el medi ambient.
8.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat a invertir al
món rural per crear riquesa i llocs de treball que permetin un equilibri territorial real
que aturi el despoblament.
9.- Comunicar aquests acords al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Senat, així com a
les entitats municipalistes FMC i ACM.

No obstant, el Ple acordarà allò que cregui oportú.

L’Alcalde,
Ramon Cònsola Palau
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