
 

 

Un cop més es compleix que la felicitat no pot ser completa 
 

 

 

Acabada la recollida dels cereals, amb les últimes collit adores abandonant les tasques 

de recol·lecció a les comarques de la Meseta Nord, penso que és el moment de fer una 

valoració de la mateixa. Sense arribar als números l'any passat, la campanya 20/21 pot 

ser catalogar-la de manera general com a "molt bona", i més tenint en compte que en 

aquest moment s'està pagant a un preu més que acceptable. 

 

És un moment perquè els cerealistes gaudeixin, ja que tots sabem que en aquesta 

professió no sempre es recullen els fruits de la feina diària, depenen de molts factors que 

no sempre es poden controlar: climatologia fonamentalment, i altres com plagues, 

polítiques perverses que vénen patint des de fa temps, i els preus, tant del que venem 

com del que comprem, moltes vegades manejats de forma interessada, ara és el cas de la 

llet, per fer caixa amb el seu esforç. 

 

Portem uns anys on el sector està sent maltractat i criminalitzat, on lluny de reconèixer 

la tasca com a productors d'aliments, de qualitat, segurs i barats, es qüestiona tota la 

seva activitat: forma de produir, la seguretat dels aliments, el maneig de la ramaderia , 

se'ls culpa de el canvi climàtic i de múltiples altres mals. Al menys al nostre país, 

aplaudit i impulsat, per una classe política que actua de cara a la galeria, i que l'únic que 

persegueix és guanyar punts per intentar perpetuar-se en uns despatxos als que mai van 

haver d'arribar. 

 

Si per als cerealistes, fructicultors i agricultors l'any és bo, un cop més es compleix que 

la felicitat no pot ser completa, ja que el sector ramader segueix immers en una crisi de 

preus molt important en la venda de carn i llet, augmentada per la convergència anti 

ramadera de la PAC actual. 

 

M'atreveixo a dir, que els propers mesos seran importantíssims per al futur de 

l'agricultura i ramaderia del país. D'una banda coneixerem com ens afecta la P.A.C., 

però també tenim una batalla contra les polítiques que s'estan establint: llops, canvi 

climàtic, medi ambient, aigua, consum de carn, etc. que poden fer perillar el futur del 

nostre sector. 
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