
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CUP-Ae de TORTOSA AL PLE
MUNICIPAL DE TORTOSA, PERQUÈ S’IMPULSE EL MERCAT DE

PAGESOS AMB COORDINACIÓ AMB ELS AGENTS DEL
SECTOR

Les  Terres  de  l’Ebre  i  Tortosa  som un  territori  amb  una  major
importància del  sector  primari  que la  resta de Catalunya i  dels
Països Catalans. 

En el darrer segle a nivell global i nacional s’ha accelerat el procés
migratori  des  del  camp  a  les  ciutats  iniciat  amb  la  revolució
industrial. La concentració dels serveis i dels processos industrials
així  com  el  disseny  de  les  infraestructures  de  comunicació  al
servei d’este procés de concentració, ha despoblat el camp. Tot al
servei d’un model econòmic pensat per maximitzar els beneficis
del capital i oblidant les persones i la cura del medi ambient. 

La conseqüència directa és un territori desequilibrat en població i
en riquesa.  I  les  Terres de l’Ebre i  Tortosa,  som víctimes d’este
procés d’augment de les desigualtats i pobresa. 

A mitjans del segle XX, el 50% de la població catalana treballava al
camp. Actualment només un 2%. En les darreres dècades, 50.000
explotacions agràries han tancat, 51 setmanals. 
Des del 2000 fins el 2012 als Països Catalans hem perdut 45.000
persones que treballaven al camp. I un 30% de les explotacions
agràries en els darrers 10 anys. 

Unes dades que reflecteixen una situació dramàtica al camp català
i  ebrenc.  Amb un sector  envellit,  que no es  presenta com una
opció de futur digne per la gent jove. 

Una situació agreujada per les polítiques agràries europees que
han beneficiat als grans propietaris i el model extensiu. I al nostre
país, la terra és de propietat mitjana i xicoteta, amb explotacions
de  caire  familiar  i  intensiu.  Tampoc  han  ajudat  les  polítiques
estatals ni nacionals que han oblidat i abandonat el camp. 



Tortosa  i  este  ajuntament  no  es  poden  quedar  amb els  braços
creuats. És evident que un ajuntament té moltes limitacions i  un
àmbit  d’acció  limitat.  Però  es  poden  fer  coses  per  dignificar  el
sector. 

Tot  i  que  la  nostra  comarca  només  és  un  1%  de  la  població
catalana, al 2017 les afiliacions al règim general de la S.S. segons
ubicació del compte de cotització, al sector primari eren un 6,2%
del total de Catalunya.  I les afiliacions al règim d'autònoms de la
S.S.  segons ubicació del  compte de cotització,  més de 800,  un
3,5% del total català. 

Com a  conseqüència  de  la  crisi  permanent  del  sector,  les  500
persones aturades al sector al 2017, són un 5% del total català.

Durant l’actual mandat no hem pogut constatar cap proposta de
l’equip de govern per dinamitzar el  sector  primari,  tot  i  la crisi
permanent que viu el sector. 

Amb la recent reestructuració del cartipàs municipal, la comissió
d’Espai  Públic  tindrà  la  competència  del  sector  primari,  amb
l’impuls del nou regidor Josep Cugat. Des de la CUP-Ae ho veiem
com una oportunitat per iniciar una nova etapa en esta matèria. 

Tal  i  com va  expressar  l’actual  alcaldessa  al  ple  d’investidura,
Tortosa  ha  de  ser  capital  de  les  Terres  de  l’Ebre  des  de  la
generositat. 

Des  de  la  CUP-Ae  apel·lem  a  esta  generositat  i  a  la  voluntat
expressada en el darrer ple, per fer polítiques del sector primari
per dinamitzar un sector amenaçat de mort. 

I també per consciència ambientalista. L’abandonament del camp
de  les  darreres  dècades  suposa  també  un  agreujament  en
qüestions ambientals. Els efectes del canvi climàtic que ja estem
vivim,  amb  una  menor  precipitació,  i  l’augment  de  la  massa
forestal (amb nivells històrics) són també una amenaça, ja real, de
desertització en un futur. 

Per  una banda,  els  boscos absorbeixen més aigua i  buiden els
aqüífers augmentant el consum d’aigua. I alhora, la manca de 



pluges,  fa  que  moltes  d’estes  zones  boscoses  si  pateixen  un
incendi, ja no es podran recuperar i es quedaran com a zones de
matolls i en un futur no llunyà, seran àrides. Els canvis han de ser
globals, però a nivell local també es poden fer actuacions, i una,
ha de ser potenciar la pagesia per combatre l’avanç dels boscos, i
la futura desertització de moltes de les nostres terres. 

Per potenciar el sector agrari, cal però, que siga una opció de vida
i laboral digna. 
Actualment el  sector  està  patint  les  conseqüències  d’operar  en
mercats  concentrats  en  poques  mans  i  amb  manca  de
mecanismes adients per a la transparència de preus. Un 55% del
productes  que  mengen es  comercialitzen  en  5  grans  empreses
(Mercadona,  Carrefour,  Eroski...).  La  major  part  dels  diners  que
paguem els consumidors/es quan comprem no són per qui els ha
produït, sinó per qui els ven o fa d’intermediari. 

Si  volem oferir  un  futur  digne,  cal  eliminar  intermediaris  entre
productor/a i consumidor/a. Oferir espais de trobada on comprar
directament al pagès el seu producte. 

Esta aposta significa oferir aliments més saludables per la població
amb productes de proximitat (km0) que no han viatjat per mig
món o mitja península. 

I cal fer, a més a més, una aposta clara per la producció ecològica.
Perquè és més saludable, no perjudica la terra ni l’aigua, 

Una producció ecològica que ha de ser de proximitat. No té sentit
consumir  productes  ecològics  reproduint  el  model  de  les  grans
superfícies.  Actualment,  a  Catalunya,  una  quarta  part  de  la
població consumeix alguns productes ecològics, però el 37% de les
vendes ecològiques es fan en grans superfícies. L’aposta ecològica
ha d’anar lligada a la venda directa i de proximitat. 

Per  tot  l’exposat,  el  «mercat  de  pagesos/es»  és  una  eina  útil.
Permet al  pagès vendre el  seu producte sense intermediaris,  el
producte no perjudica el medi ambient perquè no es trasllada i si
afegim  el  component  ecològic,  benefici  la  salut,  la  terra,  els
aqüífers i els ingressos del productor/a. 



I  no  podem  oblidar,  que  si  volem  realment  un  país  sobirà,  la
sobirania alimentària és bàsica. Si la futura República Catalana no
vol  nàixer  depenent,  hem de canviar  les  dades.  Actualment  un
70% del  que mengem és importat,  cal  augmentar  la  producció
pròpia, i la millor manera de fer-lo és, que l’opció de treballar el
camp  siga  una  opció  que  garantisca  unes  condicions  de  vida
dignes. 

Per tots els motius exposats, la CUP-Ae proposem al ple municipal,
els següent ACORDS: 

1. Posicionar-se a favor de promoure un «mercat de pagesos» al
nostre municipi.

2. Constituir en el termini de tres mesos una taula de coordinació
amb el govern municipal, Unió de Pagesos, productors ecològics
de les Terres de l’Ebre, productors locals, els grups municipals i les
entitats  dels  sector  que  vulguen  participar,  per  establir  les
condicions del futur mercat de pagesos.

3. Establir mesures concretes per potenciar la producció ecològica.

4. Utilitzar els canals de l’ajuntament (web, Ràdio Tortosa, xarxes
socials) per promoure el «mercat de pagesos».

5.  Vincular  el  futur  «mercat  de pagesos» a  la  futura marca de
ciutat  vinculada  amb una aposta  clara  pel  territori  i  el  comerç
local.

6.  Comunicar  estos  acords  a  Unió  de  Pagesos  i  els  productors
ecològics i de proximitat de les Terres de l’Ebre. 

Tortosa, 26 de febrer de 2018, Països Catalans. 

Signat: 

Xavier Rodríguez
CUP-Ae


