ECONOMIA
EIs pagesos es queden gairebé tot el
patrimoni traspassat al Maresme pel DARP
Al Departament d'Agricultura només li falta enllestir el 10% deIs expedients
pero el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca (DARP) ja ha enllestit el 90%
deIs documents que havia de revisar. A la
comarca, 20 patrimonis han est'!t repartits
de moment, 16 deIs quals han anat a parar
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• Mataró.- Cap deIs patrimonis agraris del
Maresme que la Generalitat ha retornat ha
estat traspassat a ajuntaments. El procés de
gestió de les cambres encara no ha ~cabat,
El procés de traspas de les cambres agraríes que gestiona el
DARP fa tres anys que dura i
practicament ja esta enllestit. Els
expedients que queden per resoldre són els més conflictius, en
• els quels les parts que reclamen
la titularitat de I'antic patrimoni
deis pagesos no s'han posat d'acord. En altres casos, en canvi,
ajuntaments i cooperatives d'agricultors han aconseguit signar pactes per repartir-se el patrimoni
o cedir I'ús a alguna associació.
Al Maresme, el cas més complicat és el de Cabrils, que esta
pendent de resoldre's. De fet, ja
hi ha acord en aquest cas -pero
no s'ha fet públic- i esta pendent
de la signatura del director general d'Estructures Agraries, Albert Juanola. -El prQblema 12artia
de les tres parts que reclamaven
el patrimoni: cambra agraria, una
fundació, i l'Ajuntament. S'ha trigat dos anys a resoldre el conflicte,
pero finalment les parts han arribat a un acord.
A Arenys de Munt, Ajuntament
i pagesos han arribat a un acord,
pero aquest encara no ha estat
aprovat
definitivament
pel
DARP. Finalment, la cambra
agraria de la població pass ara a
titularitat municipal, pero el consistori cedeix I'ús de I'edifici als
coHectius d'agricultors.
En molts casos, pero, la resolució no ha estat tan senzilla
i el repartiment del patrimoni ha
generat conflictes intensos entre
el sindicat agrari majoritari -la
Unió de Pagesos (UP)- i les associacions de municipis de Catalunya. Els agricultors entenen
que no reclamen res que no sigui
seu, mentre que alguns ajuntaments mantenen que ja no queden
agricultors a determinades poblacions i per tant els immobles han
de revertir a mans municipals.
Aquesta diferencia va generar
I'any passat diverses manifestacions i boicots per part d'UP a
la taula negociadora.
Al Maresme no hi ha cap ajuntament que hagi aconseguit la ti-

a cooperatives agraries. Una de les principals
reivindicacions deIs pagesos és i ha estat, justament, que els tornin uns béns que consideren
seus, tol i que alguns ajuntaments també en
reclamen la titularitat.
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tularitat i l'ús exclusiu de la cambra. 16 deIs 20 patrimonis repartits
han anat a parar a mans de cooperatives agraries, la qual cosa

és logica perque són poblacions
amb una presenéia notable del
sector. De' fet, davant les insistencies de la Generalitat per re-

La cambra agraria de Cabrils ha estat
una de les més difícils de negociar.
Tot i que hi ha acord, encara no •
s'ha fet públic.Foto: I. MÁRMOL!
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tornar el patrimoni a coHectius
que demostrin una activitat, alguns pagesos van constituir cooperatives per demostrar-ho.
A punt de tancar-se la devolució del patrimoni, I'autentic repte pendent del DARP i les associacions d'agricultors és crear
el que s'anomenara la Casa de
l'Agricultor. Aquest organisme
pretén agrupar les organitzacions
professionals agraries i la Federació de Cooperatives Agraries de
Catalunya. La taula de concertació ha de negociar ara la constitució d'aquest ens, que es finan~ara amb el patrimoni remanent, de fons comú. 1 justament
aquest tipus de patrimoni és deis
pocs que queda per resoldre, a
més d'alguns d'envergadura.

