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MOCIÓ DE SUPORT EN DEFENSA DEL SECTOR AGRARI I DEL MÓN 
RURAL  
 
La situació sanitària va estroncar les mobilitzacions en defensa del món rural i 
del sector agrari que molts vàrem emprendre, sota els lemes “salvem la 
pagesia, defensem el món rural” i “per uns preus justos”; per millorar les 
condicions de vida dels pobles de Catalunya i dels agricultors i ramaders 
catalans.  
 
L’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya- 
JARC i la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos-
COAG, proposen a tots els Ajuntaments catalans, Consells Comarcals, 
Diputacions i demés entitats i organismes que vulguin recolzar l’existència d’un 
món rural viu, donar suport al manifest del moviment “20M-Rural Junts pel 
Camp”.  
 
MANIFEST:  
 
La situació del medi rural, en risc de despoblament, es troba afectat per un 
dèficit de serveis públics i privats; una PAC insuficient per resoldre els 
principals problemes que determinen la renda dels homes i les dones del camp, 
la pèrdua d’agricultors/es i ramaders/es, uns preus que no cobreixen els costos 
de producció, la falta d’ingressos, les dificultats per a la incorporació de joves a 
l’agricultura, les dificultats dels professionals autònoms i el comerç local, i 
polítiques públiques amb una visió urbana allunyada del medi rural i que 
suposen continuats atacs a la gent del camp.  
 
Una legislació ambiental excloent i sense visió social, una llei de benestar 
animal desorientada, una problemàtica insatisfeta en matèria d’aigua, un 
menyspreu per la ramaderia afavorint l’expansió sense control de la fauna 
salvatge, noves inversions especulatives que provoquen més despoblament en 
el medi rural, entre altres molts motius, són problemes als que s’han de donar 
solució.  
 
Atac directe a l’activitat cinegètica, que òbvia els impactes negatius que 
tindria l’abandonament de la caça sobre la biodiversitat, les espècies 
amenaçades, els ecosistemes, els accidents de trànsit, l’agricultura i la 
ramaderia, la transmissió de malalties, l’abandonament rural, així com els 
efectes econòmics que suposaria per l’erari públic deixar de realitzar controls 
poblacionals a través de les accions cinegètiques.  
 
Tot això, suposa una constant falta de respecte i consideració a totes les 
persones del món rural, veritables guardians i conservadors del medi 
ambient, i eix central de qualsevol política que vulgui posar fre a la despoblació.  
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Els agents del medi rural, exigim una necessària convivència i respecte del 
món urbà i rural, on les polítiques s’adaptin a les necessitats de tots/es els 
ciutadans, i on no es confongui medi ambient i conservació amb abandonament 
i prohibicions, repte demogràfic amb despoblament, animals auxiliars i de 
producció amb mascotes; i tradicions amb modes efímeres.  
 
PRINCIPALS REIVINDICACIONS  
▪ Serveis socials, plans formatius i d’ocupació adequats per als nostres pobles.  
▪ Establir energies renovables buscant el menor impacte al territori i 
compensant pels perjudicis.  
▪ Pla de xoc davant l’increment de costos de producció agraris (bonificar la 
compra de gasoil, adobs i altres).  
▪ Aplicació de la Llei de la Cadena Alimentària per garantir que els preus 
cobreixin els costos de producció.  
▪ Ajuts agraris que compensin les inversions mediambientals, de benestar 
animal i seguretat alimentària.  
▪ Controlar que les importacions de tercers països compleixin amb les mateixes 
normatives que ens fan complir als pagesos i ramaders de la Unió Europea.  
▪ Promoció i defensa de l’activitat cinegètica com a mesura de control de la 
fauna salvatge.  
▪ Condicions de contractació laboral que permetin la temporalitat i estacionalitat 
intrínseques del sector agrari.  
▪ Assegurances agràries assumibles econòmicament.  
▪ Reducció de les tarifes elèctriques i aplicació de la doble potència per al 
sector agrari, tal com preveu la llei.  
▪ Facilitats per als joves que es volen incorporar al sector agrari, així com per a 
totes les dones, que acostumen a tenir-ho encara més difícil.  
▪ Pla de promoció de l’agroturisme generant riquesa al medi rural, però 
respectant l’activitat agrària.  
 
MOBILITZACIÓ  
✓ Diumenge, 20 de març de 2022 a MADRID (convocada per COAG-20M 

RURAL, JUNTS PEL CAMP)  
 
Per tot això, l’Ajuntament de Maçanet de Cabrenys s’afegeix als següents,  
ACORDS:  
 
1.- Fem una crida al conjunt de la societat catalana a mobilitzar-se per defensar 
el sector agrari i el món rural, sumant-se al moviment “20M Rural Junts pel 
Camp”. Volem pagesos i ramaders que continuïn als seus pobles produint 
aliments per a tots i totes. Així mateix, instem al govern espanyol a modificar 
les seves polítiques per preservar el món rural en risc de desaparèixer.  
 
2.- Ens comprometem a col·laborar, participar i promoure l’adhesió a la 
mobilització del diumenge 20 de març de 2022 a Madrid (organitzada pel 
moviment “20M Rural Junts pel Camp”); i accions que s’organitzin per defensar 
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que al món rural es pugui viure dignament, que se´l respecti i que sigui 
comprès des del món urbà.  
 
3.- Comunicar el següent acord al moviment “20M Rural Junts pel Camp”, i a 
l’organització professional agrària Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya-
JARC. 


