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Política agrària

CONVENI DEL CAMP

PAC

Acorden un nou conveni del
camp que atorga seguretat
a empresaris i treballadors

Demanen al Ministeri que
corregeixi la PAC el 2019

Unió de Pagesos, JARC, IACSI, com a representants empresarials, i la Federació d’Indústria, Construcció i Agroalimentària
d’UGT i CCOO d’Indústria de Catalunya,
com a representants dels treballadors, van
signar el 23 de juliol a la Casa de l’Agricultura de Barcelona el conveni col·lectiu
agropecuari de Catalunya per al 2018. El
conveni col·lectiu del camp estableix les
condicions laborals tant per als treballadors fixos com per als temporers. Per als
primers, aquest conveni, estableix una
taula salarial en 7 grups i per als segons
fixa un salari de 6,30 euros l’hora ordinària i 11,01 euros l’hora extraordinària.
Defineix els treballs de campanya per als
períodes de collita, poda o aclariment als
sectors de producció de la fruita dolça, vinya, oliva, cítrics, fruita seca, horta i flor
i planta, entre d’altres.
El conveni del camp també estableix
les condicions d’allotjament i manutenció del personal intern, eventual i
de temporada, un dret dels treballadors
el domicili dels quals sigui a més de 75
km de la feina. Especialment de cara a
la campanya agrària, Unió de Pagesos ha
defensat que les negociacions del conveni donessin una bona sortida a les reclamacions dels treballadors i que alhora
fossin assumibles per part de la pagesia,
que pateix davallades de preu sovint al
límit de la viabilitat de les explotacions.
El sindicat ha instat l’Administració a fer
respectar el conveni i reclama control de
les empreses de treball temporal i la intermediació perquè respectin el conveni
i no treballin amb comissionistes. També
demana a l’Administració que s’impliqui
més en la gestió dels allotjaments. • A. G.
UNIÓ DE PAGESOS
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• El sindicat exigeix al nou Govern central que no apliqui el
favoritisme de l’anterior als perceptors de més de 150.000 euros
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Volen ajuts centrats en professionals amb una activitat agrària almenys del 25 % dels ingressos
Albert Garcia
Unió de Pagesos va presentar el 16 de juliol observacions al projecte de reial decret del Ministeri d’Agricultura, Pesca i
Alimentació sobre l’aplicació dels ajuts
directes de la Política Agrària Comuna
[PAC] per al 2019. L’observació més destacada és la de centrar els ajuts directes
de la PAC en els agricultors per als quals
l’explotació agropecuària suposi una
part significativa de la seva economia,
és a dir, adreçats a la figura de l’agricultor actiu, definida a l’Estat espanyol
a partir del 2019, com aquell a qui l’activitat agropecuària suposa l’obtenció
d’uns ingressos agraris d’almenys del
25 % dels ingressos totals, establint una
franquícia de 1.250 euros d’ajuts directes (petit agricultor), per evitar l’exclusió dels sectors socials del món rural.
Aquesta mesura permetria capgirar
el favoritisme que l’anterior Govern de
l’Estat va demostrar el 2014 envers els
perceptors de més de 150.000 euros en
ajuts directes de la PAC, així com supe-

rar les reiterades denuncies del sindicat
davant la Comissió Europea sobre l’aplicació il·legal a l’Estat espanyol de la figura de l’agricultor actiu i de la creació
de condicions artificials per percebre els
ajuts directes de la PAC.
L’organització també va reclamar al
Ministeri d’Agricultura que derogués els
dos requisits introduïts enguany sobre
les pràctiques admeses en l’aplicació de
purins i l’obligació d’enterrar els fems
sòlids, que són contraris als requisits
mínims que els estats poden establir
respecte al manteniment del nivell de
matèria orgànica en el sòl mitjançant
pràctiques adequades. El sindicat va
interposar, el desembre de l’any passat,
denúncia davant de la Comissió Europea contra el Govern d’Espanya per
aquesta infracció de la normativa de la
UE, i el passat 21 de març del 2018, el
Congres dels Diputats, a proposta del
Grup Parlamentari Socialista, va aprovar una Proposició no de llei que reclamava la derogació d’aquesta il·legalitat.

DRETS I LLIBERTATS

Reclamen la llibertat dels presos a Puig de les Basses
Unió de Pagesos va reunir el 22 d’agost un
centenar de tractors i unes 400 persones
davant del centre penitenciari Puig de
les Basses, a Figueres (Alt Empordà), per
reclamar la llibertat dels presos polítics
catalans i en solidaritat amb l’Associació
Catalana pels Drets Civils (ACDC), entitat
creada pels familiars dels presos. El sindicat va denunciar, un cop més, la vulneració dels drets civils per part de l’Estat
espanyol, així com l’atac a les llibertats
d’expressió, reunió i manifestació.
Als parlaments, van participar, a més
del coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball; la consellera d’Agricultura, Teresa Jordà, i Montse Bassa, germana
de l’exconsellera de Treball Dolors Bassa,

A cadascú el que li
pertoca
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empresonada en aquest centre. Els tractors
van sortir cap al centre de Puig de les Basses des de diferents punts de trobada de les
comarques de Girona: el polígon Vilamalla
(Alt Empordà), l’encreuament a Verges de

la C-31 (Baix Empordà), l’Snack de Medinyà
(Pla de l’Estany), l’Hostal de Franciac (la
Selva), la Rotonda Roca Petita (Gironès), el
restaurant B-Crek (la Garrotxa), i la rotonda
de Sant Joan (el Ripollès). • C. S.

a ens heu sentit parlar molt de la
duquessa de Alba, dels altres terratinents o de tot el folklore que
tenim al món agrari i que, malgrat
haver estat qüestionats, sempre han
estat perceptors dels ajuts directes
de la PAC. En l’última reforma, des
d’Unió de Pagesos vam introduir esmenes al respecte perquè no poguessin cobrar ajuts els que no treballen
la terra i, vés per on, sense aconseguir tot el que hauríem desitjat, ens
van fer cas. La Comissió Europea va
introduir el concepte de l’agricultor
actiu, vinculat als ingressos agraris.
Per fi anàvem en la línia.
Però a l’Estat espanyol la majoria absoluta del Partit Popular va fer
que aquesta aplicació quedés sense
efecte i, un cop més, van pressionar
Europa perquè no tingues l’efecte
pretès, que era estalviar uns 500 milions d’euros per pagar gent que no
tenien ingressos agraris. Com podeu
veure, la quantitat hauria evitat una
retallada que vam patir d’un 10 %,
aproximadament.
La perseverança fa que tornis a
tenir altres oportunitats i, com que
l’ADN d’Unió de Pagesos té aquests
gens, ara tornem a insistir, i exigim
al PSOE que apliqui la PAC com mana
Europa, el que no va fer el PP, i puguem evitar una retallada als pagesos que conreem la terra i en vivim.
Això cal aplicar-ho als pagaments del
2019, per això, cal ser conseqüent i
governar quan es té l’oportunitat de
fer-ho. A la nostra consellera també
li exigirem que defensi que els ajuts
siguin per als que treballen la terra,
i això és possible en el pagament del
2019, cal remarcar-ho tantes vegades
com calgui.

COMERCIALITZACIÓ
Estudien la millora de la
comercialització dels productes
agraris d’entorns periurbans
La Fundació Agroterritori treballa amb
Unió d’Unions, el Grup de Desenvolupament Rural Valle de Guadalhorce, de
Màlaga, i la Fundació de la Universitat
Autònoma de Madrid en un model de
comercialització dels productes agraris d’entorns periurbans. El projecte,
finançat pel Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural [FEADER] al
100 % amb la intervenció de Ministeri
d’Agricultura, va arrencar al juliol amb
enquestes a productors, minoristes i
restauració dels entorns del Maresme,
Baix Llobregat, Màlaga i Madrid. El
projecte conclourà el 27 de setembre a
Màlaga amb una sessió de treball on es
configurarà el model a seguir.• A. G.

