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COORDINADOR COMARCAL 
D'UNIÓ DE PAGESOS AL SEGRIA 

QUI ENS havia de dir que ens 
canviaria tant la vida des del 
mar<; del 2020 arran de la pan
demia d'un virus desconegut. 
Prendre mesures ha estat ex
tremament complicat per als 
governants. Cal dir, pero, que 
tot i la complexitat, la gestió 
és altament millorable, sobre
tot quan, a part de gestionar la 
pandemia, al mig s'interposen 
interessos polítics. 

Enguany pagesos i ramaders 
han patit molt com a sector es-

. sencial per produir aliments. 
Hem hagut de treballar més 
que mai per tirar endavant les 
nostres explotacions, ja que no 
ens podem aturar. A diferencia 
d'altres sectors, els ramaders 
no poden deixar de donar men-

jar i cuidar els seus animals, i 
els pagesos no podem deixar 
de regar, alimentar i cuidar les· 
nostres plantes. Si un pages es 
contagia, ho té molt compli
cat per no arruinar-se: no té 
ningú més per tirar endavant 
l'explotació, nimés li queda la 
solidaritat d'altres companys 
pagesos. 

Al Segria i, concretament, 
al sector de la fruita, ha estat 
un estiu molt duro Primer la in
competencia de les autoritats 
competents, que van posar el 
focus en pagesos i temporers 
fins a criminalitzar-Ios. 1 aixo 
que ens hem esfor<;at al maxim 
per fer les coses ben fetes, amb 
totes les precaucions possibles, 
i hem coHaborat a l'hora de fer 

testo s massius, ja sigui als tre
balladors del camp a bé als deIs 
magatzems. 1 tot aixo quan to
tes les platges estaven al 100% ! 
Resulta que el blanc facil per a 
la nostra cIasse política érem 
pagesos i temporers! Se'ns ha 
dit de tot i se'ns ha acusat fins 
i tot de racisme, quan som els 
primers a tenir una molt bona 
convivencia amb els treballa
dors, .vingui d'on vinguin. La 
pagesia sempre ha estat exem
pIe de convivencia i cordialitat. 

Malauradament, encara ve
iem als carrers persones sense 
llar, i aquest és un problema 
social que tenim, un greu pro
blema que cal resoldre im
mediatament, ja que és una 
qüestió humanitaria, pero el 
que és inacceptable és culpar 
la pagesia d'aquest feto 1 en
cara més: molts no poden ser 
treballadors del camp, ja que 
l'Administració estatal els nega 
un dret fonamental com és el 

dret al treball, i sense permís 
de treball estan abocats a mal
viure pels carrers. Estaria bé 
que les administracions resol
guessin aquesta situació i que 
mai més haguéssim de parlar 
de persones sense llar i sense 
drets. 

Al Segria, el Govern va de
cidir durant els mesos d'estiu 
fer un confinament perimetra!. 
Una decisió que no qüestiona
ré, ja que no soc expert en la 
materia, pero va quedar cIar 
que l'aplicació d'aquesta me
sura no es podia fer pitjor: van 
tallar totes les sortides de les 
autovies amb cons per impedir 
la circulació del transport de 
mercaderies, sense presencia 
policial per donar pas al trans
part de pinso, fruita i materies 
primeres, i els controls, amb 
cues, reduien la mobilitat de 
la pagesia i els treballadors 
essencials. 

Fara prap d'un any que vi-

vim amb aquesta preocupació 
i incertesa, i ben aviat ens to
cara afrontar una nova campa
nya fructícola que cal preparar 
per no caure en els mateixos 
error s que l'any passat. Cal 
una planificació acurada de la 
campanya: un pla de vacunació 
per als professionals i treba
lladors essencials, una plani
ficació adequada deIs testos, 
per poder detectar possibles 
brots i aturar-los amb rapidesa, 
i un pla de comunicació seri
ós, que expliqui la tasca im
prescindible de la pagesia. 1 el 
més important: l'Administra
ció hauria de garantir que cap 
pages haura de plegar perque 
ha passat la Covid-19 i que per 
aquest fet no ha pogut atendre 
la seva explotació. Esperem 
que, després de les eleccions 
al Parlament, les polítiques del 
Govern defensin la ciutadania 
i que no estiguin fetes amb tac
ticismes polítics. 


