Els pagesos de Canet de Mar estan a
punt de rebre oficiaiment el patrirnoni
agrari, que esperen des de fa més d'un
any, de les desaparegudes cambres agraries. Canet és la tretzena poblaciá del

Maresme que ha rebut la confirmaciá
del traspas, pero set municipis més de
la comarca estan pendents de solucionar
el paperarn del procés. El coordinador
nacional de la Uniá de Pagesos, Pep Rie-

ra, diu que si es fa un esfore;, és molt
possible que aquests béns siguin retornats
abans de final d'any. El patrirnoni agrari
de Matará sera retomat pel Departarnent
d'Agricultura abans d'un mes.

Set poblacions del Maresme estan
pendents que se'ls tomi el patrimoni agrari
La cooperativa dé Canet ja pot comptar
amb el traspas deIs seus béns agrícoles

I

A Arenys de Munt les negociacions estan
aturades per conflictes entre els pagesos

NÚRIA PARERA

Canet de Mar.- Canet de Mar
s'afegeix a la llista de cooperatives
de pagesos del Maresme que ja
han rebut el compromís verbal
del traspas del patrimoni agrari
que, des de la dissolució de les

•

cambres agraries, estava en mans

de la conselleria d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca (DARP) de
la Generalitat. De tota manera,
els pagesos canetenes encara esperen el document legal que en
sigui la confirmació oficial. La
Cooperativa Agraria de Canet de
Mar, coro moltes altres, es va crear

l'agost del 1994per demostrar que
els pagesos formaven una entitat,
condició indispensable per poder
recuperar el patrimoni agrari que
va quedar orfe amb la dissolució
de les cambres agraries.
Les propietats de la pagesia canetenca

es limiten a

UDS

baixos,

ubicats al carrer Ángel Guimera,
que fins ara s'han utilitzat com
a magatzem i oficines. Els 33 pagesos que conformen la cooperativa ja han pensat una nova destinació per a aquest local de 350
metres quadrats. El volen explotar
com a agrobotiga, on es vendran
els productes de cultiu propi

A dalt,I'edificide la cambraagraria

-majoritariament

de Mataró, encara pendent

els

ma-

duixots-"i d'altres de diferents
cooperatives de la comarca. A Palafolls aquesta iniciativa funciona
amb for~a exit. El cooperativista
canetenc Ferran Grau diu que no
esperaven que el traspas es fes
amb tanta lentitud. D'a1tra banda,
Grau afirma que no han tingut
cap problema amb l'Ajuntament
de Canet, com ha passat en d'altres poblacions en que el consistori ha reclamat par! del patrimoni agrario
El primer patrimoni agrari que
es va retomar va ser el de Sant
Poi de Mar, fa quatre anys, a
la cooperativa Frespol. En aquests
moments, els pobles que disposen
deIs seus béns locals són Tordera,
Santa Susanoa, Malgrat de Mar,
Palafolls, Pineda de Mar, Calella,
Arenys de Mar, Sant Andreu de
Uavaneres, Vilassar de Mar, Premía de Dalt i Alella. Pep Riera
assegura' que no hi ha hagut problemes importants amb la Federació de Municipis, ja que, a la
demarcació de Barcelona, el patrimoni agrari s'utilitza per a activitats economíques, clarament
relacionades amb l'agricultura.
Segons Riera, els problemes han
sorgít en la resta de demarcacions,
en que els béns de la cambra
agrana incloien diferents locals
d'esbarjo. En aquests casos, han
estat reclamats per l'Ajuntainent
com a patrimoni municipal, i aixo
ha provocat discussions amb la
cooperativa agrícola.
Arenys de Munt, segons Pep
Riera, sera possiblement el darrer
poble que rebra la restitució del
patrimoni, perque les negocia-
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cions estan estancades. Tres antics
membres de la cambra agrana
s'han unit per crear una fundació
privada per mítja de la qual en
reclamen el patrimoni. Els pagesos del municipi no saben qui són
aquestes persones, ja que l'acció
s'ha fet en la discreci6 més absoluta, tot i que en tenen alguna
sospita. EIs d'aquesta fundació no
han facilitat en cap moment el
contacte amb els pagesos. EIs problemes no s'acaben aqui. EIs agricultors arenyencs encara no s'han
constituit en cooperativa perque
els més actius ja formen par! d'a1tres cooperatives que funcionen,
i la Unió de Pagesos té dificultats
per aglutinar tots els pagesos en
una sola associació. El delegat de
la Uni6 de Pagesos a Arenys de
Munt, Ioan Vilanova, afirma que
«DO
es pot reclamar res si DO
s'esta organitzab>. j assenyala la

possibilitat d'unir-se a la cooperativa d'Arenys de Mar per tenír
més for~a. El DARP, segons Vilanova, no donara els béns agraris
a1s anties membres de la cambra.
El patrimoni és un magatzem que
hi ha a la carretera de Sant Celoni
que, fins que no es trobi una solució, restara ta'ncat. La resta de
poblacions maresmenques que estan pendents.del trapas s6n Tiana,
el Masnou, Teia, Dosrius, Argentona. i Mataró, que esperen la
resoluci6 en els propers trenta
dies.

canel de Mar
Tordera
Santa Susanna
Malgral de Mar
Palafolls
Pineda de Mar
calella
Sanl Poi de Mar
Arenys de Mar
Sto Andreu de L1avaneres
Vilassar de Mar
Premia de Dalt
Alella
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• Les poblacions que disposen
del patrimoni agrari tenen un problema seose resoldre, l'aplicació
de l'impost sobre l'increment patrimonial que hauran de pagar
les )Ioves cooperatives en rebre
les propietats. Aquest ha estat un
deis temes més punyents en les
discussions entre la conselleria
d'Agricultura i la Uni6 de Pagesos. Els agricultors del Maresme
creuen que «és injust que s'hagí
de pagar per una cosa que van
comiscao>.
Els sindicats agrícoles es van
dissoldre a1sanys 40, quan Franco
va crear, a la demarcació de Barcelona, les Hermandades Sindicales de Labradores y Ganaderos,
que formaven par! del sindicat

vertical. Durant la transició, el
patrimoni recollit pels pagesos al
llarg deIs anys va passar a les
cambres agraries, per un decret
del 1977. La pagesia ja no ha
crescut des de llavors i la superficie destinada al cultiu ha anat
minvant fins avui, tot i que la
producci6 ha augmentat gracies
a les noves tecnologíes. Ara, els
agricullors s'uneixen en cooperatives per tenir alguna for~ davant
la conselleria d'Agricultura de la
Generalitat per recuperar allo que
van aconseguir amb la feina al
camp i qué, segons diuen, se'ls
va prendre. El futur del patrimoni
agrari sembla que s6n les agrobotigues, una iniciativa que pretén
lluitar contra un enemíc molt perillós, la competitivitat mercantil.

