Benvolguts amics, benvolgudes amigues,
Estem preocupats. Mentre el Parlament Europeu reconeixia les dificultats per les quals
estan passant les famílies i les empreses que es dediquen a l’agricultura -una activitat
que es considera essencial- i, el que és més important, plantejava accions concretes per
respondre a la greu crisi ocasionada per la covid-19, al nostre Parlament la Consellera
desqualificava als pagesos que “s’atrevien” a presentar sol·licituds per si el seu
departament feia efectives les bases per accedir a uns ajuts autoritzats per la Unió
Europea.
Estem preocupats perquè ha donat la impressió que la Consellera tractava els pagesos
com a part contrària i no com aquell col·lectiu al qual ha de defensar. La millor resposta
és la informació. En seu parlamentària hauria de ser cosa habitual. Es va informar això
si que el 57 per 100 estava pagat (a final del període 2014-2020 !, sense dir en quins
calendaris s’arribarà al 100 per 100) i que el 98 per 100 estava compromès sense dir
que, per tant, el 2 per 100 es podria destinar a donar resposta a les peticions del sector
agrari.
Estem preocupats perquè si s’haguessin publicat unes bases objectives i no
discriminatòries -com diu Europa i han fet d’altres territoris europeus i estatals - amb
aquestes xifres i amb els recursos addicionals per donar resposta a la covid-19 que
s’han anunciat (més de 770 milions per a Espanya) es podria atendre la mesura
excepcional que ha de permetre la transferència directa i immediata als agricultors
i les empreses d’una ajuda directa mitjançant el pagament únic d’una quantitat
alçada fixada en un màxim de 7.000 euros per agricultor/a i 50.000 euros per empresa
agrària.
Des del COL·LECTIU REM demanem informació sobre quines han estat les gestions
del departament per poder fer real els ajuts extraordinaris davant d’una situació
extraordinària.
Estem preocupats perquè per donar-hi resposta, fins ara, únicament hem escoltat la
contra pregunta A qui li trèiem els diners ?. Amb els recursos pendents i els addicionals
n’hi hauria d’haver prou. La qüestió és governar, és a dir, prendre decisions prioritzant
en moments singulars com han fet altres departaments que han suspès convocatòries
finançades amb fons europeus tot i estar pendents de resoldre.
No tenim cap dubte que el volum de recursos que s’incorporarien a les rendes agràries
serviria, al mateix temps, per contribuir a la recuperació de les economies dels municipis
rurals i, s’hauria de fer -com demana el Parlament Europeu- amb una tramitació senzilla
i àgil.
És per això que us tornem a demanar col·laboració per aconseguir que les
administracions es posin al servei del món rural i, als partits que incorporin les
preocupacions del sector a les seves propostes electorals per a les properes eleccions.

