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iaPRESENTACIÓ

Teniu a les mans el decàleg de propostes fruit del treball 
realitzat  en els grups de discussió de la VIII edició de les 
Jornades Rurals en les que es va reflexionar sobre “el futur 
de la pagesia”.

 
Des de Coordinació Rural de Catalunya difondrem la 

feina feta en les Jornades, i també farem seguiment de les 
diferents propostes plantejades per tal d’assolir-les i treba-
llarem perquè tots els agents implicats en aquest àmbit  en 
siguin coneixedors i des de la seva vessant puguin contribuir 
a millorar la pagesia del nostre país. 

Finalment volem agrair a tots els participants de les 
Jornades la seva aportació i les ganes d’aportar i sumar en 
el món rural. 

La Junta Directiva de 
Coordinació Rural de Catalunya
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iaBENVINGUDA

Bon dia a tothom, benvinguts a la VIII edició de les Jor-
nades Rurals sobre la Joventut que aquest any estrenen 
marc, estem a Pinós, al Centre Geogràfic de Catalunya. En 
aquesta VIII edició el tema és el futur de la pagesia.

 Les Jornades Rurals són un dia d’alegria, com una 
mica de festa per Coordinació Rural de Catalunya perquè 
convidem a la gent que vingui per reflexionar i a parlar sobre 
com veuen ells el futur sobre diverses temàtiques. 

Estem contents però també una mica decebuts perquè 
creiem que el futur de la pagesia, malauradament, avui no 
està aquí representat. Aquesta setmana hi ha hagut deu 
persones que havien confirmat la seva assistència i final-
ment no han vingut,  ens dol una mica que els sindicats que 
s’havien compromès a venir, i que en principi són gent que 
tenen molt a dir, avui no hi siguin presents, de fet, ens deixa 
amb una mica de mal cos. Per això,  agrair-vos doblement  a 
la gent que heu fet l’esforç de venir avui aquí a Pinós; és un 
dissabte de juliol, a tothom li agrada estar a la platja i amb 
la família i que destineu un dissabte a venir aquí a parlar de 
la pagesia, diu molt de vosaltres.

Crec que hi ha futur i vosaltres ens ajudareu a tirar en-
davant aquestes Jornades i contribuir humilment a treure les 
conclusions que és el que fem cada any. 

Les Jornades han evolucionat, inicialment, es debatia 
per treure unes conclusions però des de la IV edició  també 
traiem unes propostes perquè serveixin, no només per dir 
que hem filosofat i ha quedat en sac buit, no, hi ha una sèrie 
de propostes que la gent del territori, que treballa pel territori, 
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creu en el nostre país i en la nostra terra. I les propostes 
serveixen per millorar la situació actual sobre la temàtica 
treballada i perquè conjuntament puguem tirar endavant. 

 
Coordinació Rural cada any intenta desenvolupar, direc-

tament, alguna de les propostes i les tira endavant d’aquí 
han sortit un seguit de projectes com el carnet RuRal que 
és un carnet gratuït pels nens i nenes que viuen al món rural. 
Aquest servei actualment compta amb més de 1.600 nens 
i nenes i les seves famílies i els facilita informació, promou 
l’ús de les noves tecnologies ja que tenen un espai web al 
seu abast, poden estar en xarxa i gaudir d’un ampli ventall de 
descomptes i avantatges, així com, participar en un sorteig 
de places gratuïtes a activitats educatives de lleure a l’estiu. 

 
De l’any de la formació, Coordinació Rural ha creat Ru-

raltia, escola rural de territori, medi natural i lleure per 
tal de treballar formació específica i centrada en temàtiques 
rurals. Per tant, la primera escola de formació rural.

 Nosaltres contribuïm i creiem que les Jornades són ne-
cessàries, per això agrair-vos novament la vostra presència 
avui aquí.

També vull excusar l’absència de Josep Maria de Panell, 
Director dels serveis Territorials d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Catalunya central 
que havia de venir 
ha fer la ponència 
tanmateix, li ha sortit 
un imprevist a darrera 
hora que li ha impe-
dit poder-la realitzar 
i  ha demanat que 
l’excuséssim. 
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iaEsperem que aquesta Jornada sigui un “Think Tank”, un 
banc d’idees on tots aporteu la vostra experiència i el vostre 
saber des del vostre àmbit professional  i que serveixi per 
millorar la pagesia. 

Bé, com us deia, de les Jornades en surt un decàleg de 
propostes i en la darrera edició, coincidint amb l‘any  euro-
peu del voluntariat i l’any internacional dels voluntaris, vam 
debatre i reflexionar sobre el  “voluntariat en el món rural”. I, 
una vegada més, voldria exposar una iniciativa que Coordi-
nació Rural ha impulsat en aquesta línia, la del voluntariat. 
Coordinació Rural va crear XARES, Xarxa d’Agrupaments 
Rurals d’Esplai. 

Així, aprofitem 
per presentar-la en el 
marc d’aquesta  VIII 
edició de les Jorna-
des. XARES és la 
plataforma que aglu-
tina entitats que tre-
ballen des del territo-
ri i en l’àmbit rural, en 
especial, vinculades 
en l’àmbit del lleure. Des de Cooordinació Rural creiem en 
el Tercer Sector i fem una aposta per l’associativisme, per 
aquesta raó, la presentem com a resultat de l’edició anterior 
i aprofitem per fer el nomenament dels caps de XARES, 
com a persones que treballen per l’educació i els valors de 
la plataforma.

Albert Solé Casals
President de Coordinació Rural de Catalunya
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iaPONÈNCIA

EL FUTUR DE LA PAGESIA

 
La ponència va anar a càrrec d’Albert Solé Casals, pre-

sident de Coordinació Rural de Catalunya. 

“Exposaré unes pinzellades sobre el futur de la pagesia 
perquè pugui ser punt de partida per reflexionar i debatre en 
els grups de discussió. 

Si estem aquí és perquè creiem que la pagesia té futur i 
que hi ha gent jove que vol ser pagesa, perdoneu que utilitzi 
sempre la paraula pagès, ja sé que ara políticament correcte 
s’utilitza la paraula empresari agrari, de fet, ho sento a moltes 
xerrades.  Però jo estic molt orgullós de ser fill, nét i rebesnét 
de pagesos, i és una paraula molt bonica. Abans  potser era 
un insult, no ens equivoquem, però ara és un pirop, és una 
floreta, almenys jo ho sento així. 

Sabem que la pagesia és un sector molt, molt, molt  
ampli, així com quan parlem de la gran indústria tant podem 
parlar del tèxtil, del metal·lúrgic; en el sector agrari podem 
parlar del blat, del porcí és molt ampli; i potser el sector del  
cereal té una sèrie de problemes que no té res a veure amb 
el sector  de la llet o amb el de l’horta. Però crec que si hi ha 
escoles de Capacitació Agrària, persones que hi estudien 
vol dir que hi ha gent que vol ser pagesa. I aleshores quan  
s’acaba aquesta formació, perquè ens hem de formar, no 
pot ser com la generació dels nostres pares que com que 
ets hereu ja estàs format, no et cal estudiar. No, la formació  
siguem pagesos, fusters, enginyers tècnics o de qualsevol 
altre sector o professió hem de tenir una formació. 
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Però quan l’hem acabada, què passa? si tenim una 
explotació a casa és fàcil, podem continuar, modificar-la o 
adaptar-nos, però què passa amb la gent  de ciutat que vol 
fer de pagès? hi ha gent que veuen el futur del camp com el 
seu futur, que voldrien viure i treballar al camp, com ho fem? 
No hi ha terres. No poden crear un negoci, és molt difícil.  El 
banc de terres que a França està molt desenvolupat aquí,  a 
Catalunya, està a les beceroles, està a l‘inici, com ho fem? 

Ara està de moda parlar de l’agricultura ecològica, el 
futur és l’agricultura ecològica enfront de la tradicional però 
potser l’agricultura tradicional és l’ecològica, com s’ha treba-
llat tota la vida. Abans a casa es plantava blat per alimentar 
les gallines i per fer pa; ara fem blat o cereals per cremar, 
per combustible, senyors aquí crec que hi ha alguna cosa 
que no estem fent bé. 

En edicions anteriors de les Jornades Rurals hem parlat 
de les noves tecnologies, de a formació i és que tots aquests 
aspectes van relacionats i condicionen en poder fer de pa-
gès. De fet, podem ser pagesos a Solsona, a la Seu d’Urgell 
si tenim les propietats a la vora però si algú viu a Riner pot 
fer de pagès des de Solsona? Estaria bé i és important que 
la persona que es dedica a la pagesia visqui a la zona, per 
tant, el futur de la pagesia va lligat a la millora dels ser-
veis. És vital que hi hagi escola, és vital que tinguem bones 
carreteres i aquí el tema que se m’escapa completament, 
i probablement algú de vosaltres en sabrà més que jo, la 
pagesia té futur més enllà del 2013 amb la reforma de la 
PAC, la política agrària comuna? Aquesta legislació que 
ens ve marcada des d’Europa, ens fa ser molt estrictes i cal 
que ho siguin per millorar la qualitat dels nostres productes 
però podem importar tranquil·lament d’altres països i la 
legislació  no controla el que importem.  Per tant,  està molt 
bé que legislem i evidentment cal ser molt curós amb el que 
consumim i els pagesos han de fer la feina ben feta però 
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iaquan importem com a mínim, cal que segueixin els mateixos 
controls sanitaris. 

I per acabar, voldria posar un toc d’alerta o ser crític 
respecte que fins avui crec que els pagesos han estat molt 
individualistes. Jo sóc d’un poble que es diu Cambrils dels 
Pirineus i si hi ha deu pagesos  hi ha deu o dotze tractors i 
en cinc us puc assegurar que es faria la feina de tot el poble. 
Moltes vegades col·lectivitzar o treballar de forma col·lectiva, 
ja sigui en cooperatives o altres xarxes faria que les coses 
fossin més fàcils i reduiríem costos. És summament impor-
tant que busquem productes de proximitat i sobretot que 
consumim el que tenim a prop. 

Moltes gràcies“
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iaDECÀLEG DE PROPOSTES

1. Consumir productes locals ja que són de proximitat, 
confiança, qualitat i poden garantir transparència. Alhora 
cal una campanya de sensibilització, potenciar la difusió 
d’aquests productes a partir de fires i mercats i diferenciar a 
nivell normatiu la producció industrial de l‘artesanal, tal com 
es fa en altres països europeus.

2. Promoure i potenciar el treball en xarxa i les coope-
ratives en l’àmbit local.

3. Potenciar l’autoestima del pagès com a un dels pi-
lars cabdals de societat catalana per garantir el reequilibri 
territorial a nivell humà ja que són coneixedors del territori 
hi haurien d’esdevenir els seus gestors. 

4. Continuar 
t reba l lan t  per -
què les escoles 
agràries actuïn  
com a motor de 
formació, infor-
mació i  de canvi. 
Alhora cal  que 
aquestes promoguin l’associacionisme que pot ser clau per 
copsar problemes i cercar solucions i que treballin amb les 
escoles de primària per desenvolupar tallers per a infants 
i joves menors de 18 anys sobre tasques de l’àmbit rural.

 5. Definir un model de desenvolupament rural el qual no 
estigui supeditat  als programes dels diferents  partits polítics
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6. Potenciar 
els sindicats agra-
ris com a receptors 
i defensors de les 
inquietuds del sec-
tor agrari i ramader  
del món rural.

7. Trebal lar 
per buscar alternatives financeres per no dependre única-
ment de les ajudes, ja que en alguns casos se’n fa un mal 
ús i repercuteix en negatiu al petit pagès.

8. Canviar la mentalitat de la gent jove sobre el món 
rural i les seves oportunitats, per això, és important estimular 
l’emprenedoria en l’àmbit rural. 

9. Realitzar activitats i projectes en l’àmbit rural que 
facilitin l’intercanvi intergernacional.

10. Fomentar 
l’agricultura ecolò-
gica com a eina per 
a la inclusió social 
de persones en 
situació d’exclusió 
(persones sense 
papers, sense sos-
tre, aturats, etc.)
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iaAGRAÏMENTS

Des de Coordinació Rural de Catalunya agraim la parti-
cipació i col·laboració de tots i totes els que han fet possible 
l’edició d’aquesta publicació. Aquesta publicació és el resultat 
de la ponència i aportacions del debat als grups de discussió 
sota el lema “el voluntariat en el món rural”

GRUPS DE DISCUSSIÓ

- Beneria, Manel. Veterinari.

- Josa, Oriol. Representant CCIVS.

- Plaza, Conchi. Membre de l’Associació Emaús Rural.

- Sala, Maribel. Professora de l’Escola de Capacitació 
Agrària del Pallars.

- Simon, Cristina. Tècnica de COCAT, Coordinadora 
d’Organitzadors de Camps de Treball Internacionals de 
Catalunya.

- Solà, Carme. Directora Escola de Capacitació Agrària 
del Solsonès.

- Solà, Xavier. Pagès i coordinador territorial de la JNC 
de Terres de Lleida.     

- Solé, Albert. President de Coordinació Rural de           
Catalunya

- Torres, Miquel. Membre de l’Associació Emaús Rural.

- Vendrell, Xavier. Pagès freelance.
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MODERADORS

- Anna Bonet

- Ineta Grelevska 

- Neus Ramellat

- Joaquim Serra

Agraïm la participacio dels joves :

- Cos, Laia. Catalunya 

- Cuberkova, Pavlina. República Txeca

- Debu, Marine. França.

- Gavaldà, Carla. Catalunya

- Glikson, Morgane. França

- Jover, Maria. Catalunya

- Kars, Elif. Turquia

- Kubatova, Iva. República Txeca

- Kyryliuk, Anton. Ucraïna

- Lykos, Athanasios, Grècia

- Millan, Marc. Catalunya

- Mina, Park. Corea del Sud

- Pehlivan, Ozan. Turquia

- Rackova, Jana. Eslovàquia

- Roca, Bet. Catalunya

- Üts, Kersti, Estònia

- Topalovich, Emina. Eslovènia
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També agraïm la participació, el suport i la col·laboració 
de:

- Departament de Benestar Social i Família

- Direcció General de Joventut

- Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària

- Diputació de Lleida

- Consell Comarcal del Solsonès

- Ajuntament de Pinós

 




