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RECENTMENT S’HA fet pú-
blic l’anunci d’accions de pro-
testa per part dels ramaders
ecològics del Pirineu pel retard
en el pagament dels ajuts agro-
ambientals a la ramaderia eco-
lògica del 2012. Com a rama-
ders ecològics i representants
del sector d’agricultura i rama-
deria ecològica d’Unió de Pa-
gesos, expressem el nostre su-

port a qualsevol acció dirigida
a pal·liar la difícil situació eco-
nòmica que patim, fruit de la
greu sequera de la campanya
passada (i que ens ha suposat
un fort increment dels costos
de producció per haver hagut
d’alimentar el bestiar amb far-
ratge i cereal ecològic provi-
nent de fora de les nostres ex-
plotacions). Ara bé, perquè
qualsevol acció sigui efectiva
cal no errar el tret a l’hora de
demanar responsabilitats sobre
la situació actual.

En primer lloc, cal recordar
que els ajuts a la ramaderia eco-
lògica són cofinançats entre Eu-
ropa, l’Estat i la Generalitat.
Europa no en permet fer bes-
tretes; per tant, només es po-
den pagar un cop es té tot l’im-
port per a poder-ho fer. L’Estat
ja va anunciar a finals d’abril
que deixava d’aportar la seva
part pel que restava d’any, i ai-
xò implicava, de facto, que la

Generalitat no podia realitzar
el pagament de la resta d’ajuts
de la convocatòria 2012 (rama-
deria ecològica, indemnitzaci-
ons compensatòries de zones
demuntanya, races autòctones)
si el departament d’Agricultu-
ra no avançava del seu pressu-

post la part que li pertocaria al
Ministeri.

Dit això, hem de recordar
que Unió de Pagesos hem estat
els únics que en la tramitació
dels pressupostos de l’Estat per
al 2013 vam plantejar modifi-
car la proposta del Ministeri
per tal de prioritzar el paga-
ment dels ajuts agroambientals
i intentar evitar la situació en

què ara ens trobem. Diferents
grups polítics van donar suport
a la nostra petició, però la ma-
joria absoluta del PP va impe-
dir que prosperés.A l’abril vam
convocar concentracions da-
vant les seus territorials d’Agri-
cultura per reclamar, entre al-

tres qüestions, el pagament dels
ajuts agroambientals; després
vam seguir denunciant la difí-
cil situació de la ramaderia de
muntanya i vam demanar que
s’accelerés el pagament dels
ajuts de les ICM i de la rama-
deria ecològica, fins queAgri-
cultura ens va respondre que
el pagament de les ICM es fa-
ria al maig, tal i com va ser.

Però no vam deixar d’insis-
tir perquè es paguessin els ajuts
agroambientals fins que el pas-
sat 9 de juliol, el director gene-
ral de Desenvolupament Ru-
ral, en una reunió bilateral amb
els nostres representants sindi-
cals del Pallars, Solsonès, Ripo-
llès i el responsable nacional
del sector ecològic d’Unió de
Pagesos, es va comprometre a
realitzar el pagament no més
tard del setembre d’enguany.

Cal recordar que som rama-
ders ecològics de muntanya,
que patim els mateixos proble-
mes que els companys del Pi-
rineu, i que com a Unió de Pa-
gesos som crítics i bel·ligerants
quan cal ser-ho, però ara toca
reconèixer l’esforç del depar-
tament d’Agricultura i confiar
en el seu compromís, ja que si
fos pel ministre Cañete, aquests
ajuts pendents no els cobrarí-
em, com a molt aviat, fins ben
entrat el 2014.

COL·LABORACIÓ

Quèhem fet a favor de la ramaderia ecològica?

11 de setembre: Lleida
hi és, Lleida hi serà!

ANC LLEIDA - SEGRIÀ

Quan s’apropa l’11 de setembre, part del debat
polític gira al voltant dels actes que es preveuen
organitzar en aquesta data. En part, pel creixent
desig de molts catalans i catalanes per demanar
democràticament que Catalunya esdevingui un nou
Estat, i en part, per aquells que prefereixen
continuar com una comunitat autònoma d’Espanya
però que es volen revestir d’un cert catalanisme.

TRIBUNA

Tanmateix, l’11 de setembre,
amb els actes organitzats per
l’Assemblea Nacional Catala-
na (ANC) ha pres una nova
embranzida. L’ANC no respon
a interessos marcats per estruc-
tures polítiques, aplega moltes
sensibilitats i pensaments po-
lítics, i treballa i lluita per una
finalitat comuna, la inde-
pendència de Catalunya.
Aquest any, per l’11 de setem-
bre, l’ANC ha organitzat la Via
catalana per la independèn-
cia, una cadena humana que
vol unir Catalunya des del nord
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Com a ramaders ecològics, expressem el nostre

suport a qualsevol acció dirigida a pal·liar la

difícil situació econòmica que patim

fins al sud per reivindicar da-
vant del món el desig de lliber-
tat d’un poble. Certament, sen-
se passar directament per cap
comarca lleidatana.

Amolts lleidatans/es, ens ha-
gués agradat poder enllaçar-
nos dins el nostre territori, però
entenem que no pot passar per
tot arreu, i que per la comple-
xitat d’aquest acte, per motius
d’infraestructura i d’organitza-
ció logística, el recorregut s’ha
decantat per les vies de comu-
nicació que van paral·leles al
Mediterrani. L’objectiu no és
per on passa, l’objectiu és do-
nar a conèixer al món el nos-
tre desig d’independència, i per
aquesta fita us necessitem a to-
tes i tots.

L’ANC Lleida-Segrià farà
mans i mànigues per ser pre-
sent de forma massiva al tram
de la cadena que tenim assig-
nat a la N-340, des del tram

115 fins al 123, passada
l’Ametlla de Mar.

Com fa uns quants anys, a
Lleida, el dia 10 de setembre,
s’organitza la pujada de torxes
a la SeuVella, amb ànim po-
sitiu i d’unir esforços, i aquest
any, un cop acabada, amb la
presència activa del vicepresi-
dent de l’ANC, Jaume Marfa-
ny, s’iniciarà la cadena huma-
na des de Lleida. La SeuVella
serà el marc incomparable que
donarà el tret de sortida a la
CURSA DE RELLEUS que,
passant pel Roser, on els pri-
mers rellevistes agafaran el lle-
gat incorporat dins dels testi-
monis, recorrerà tot un seguit
de poblacions on els nostres
corredors i ciclistes seran de-
gudament aclamats, per fina-
litzar el dia 11 de setembre on
els lleidatans i lleidatanes ens
unirem amb les nostres mans
a la resta de catalans, clamant
per un futur de llibertat, per
una Catalunya lliure. Per
aquest motiu, us convidem a
participar d’aquests actes, per
reivindicar sense ambigüitats
que volem un nou país amb ca-
pacitat per decidir el seu futur,
volem una Catalunya lliure i
independent.

Lleida hi és, Lleida hi Serà!
Aquest serà l’anagrama de les
nostres samarretes, lluitarem
per les terres de ponent i ho fa-
rem fent país; Catalunya ens
necessita a tots i totes.
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