
 

 

La convivència ramaderia-llop és impossible 
 

 

En els últims mesos hem observat com les pressions dels grups ecologistes han pogut 

més que la voluntat d'apostar per seguir mantenint un sistemes de gestió ramadera, amb 

segles d'antiguitat, que escenifica millor que cap altra activitat, la lluita contra l'Espanya 

buidada, els ramaders viuen als pobles prop de on pasta el seu bestiar. A més vaques, 

cavalls, ovelles i cabres, netegen boscos, muntanyes, perduts etc., realitzant una funció 

essencial per evitar la propagació d'incendis, aquest treball de cuidadors de medi 

ambient, si es perden les nostres ramaderies, ningú ho farà. 

 

I és que l'aposta de el Ministeri de Transició Ecològica, és contrària als objectius que 

diu perseguir, ja que atempta contra el tipus de ramaderia més ecològica que pot existir. 

Si alguna cosa tenim clar, és que la convivència bestiar-llop, és impossible. La seva 

decisió provocarà que tanquin la seva activitat moltes explotacions, amb generacions de 

ramaders a l'esquena, i també impedirà que molts joves puguin continuar amb les 

ramaderies, seguint amb la tradició familiar, i els obligarà a marxar fora dels seus pobles 

per intentar treballar en altres activitats, en uns temps on l'atur devora a la nostra 

joventut, i els que governen, no són capaços d'aportar cap solució, per activar 

l'economia en aquest país, que va camí d'una fallida sense precedents. 

 

La situació de pandèmia que tenim, ha impossibilitat a les Organitzacions Agràries 

continuar amb les mobilitzacions iniciades a principis de l'any 2020, i que estaven 

aconseguint un veritable èxit, a l'aconseguir el reconeixement de la societat Espanyola 

cap al nostre sector. Estàvem aconseguint els nostres objectius, amb un suport massiu de 

la població del nostre país i amb la classe política decidida a moure fitxa per intentar 

solucionar els nostres problemes. 

 

El menyspreu amb què s'està tractant ara als ramaders, i la nul·la voluntat, manifestada 

fins ara, per resoldre tots els problemes plantejats en les mobilitzacions de fa un any, els 

portarà quan la situació sanitària ho permeti, a reprendre les mobilitzacions, que no tinc 

cap dubte que seran massives i on realitzaran tots els actes que siguin necessaris, per 

obtenir resposta a totes les seves demandes, i aconseguir que es reconegui el paper dels 

agricultors i ramaders en la societat. 
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