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3a Vesprada a l'hort-Present i Futur de la pagesia a la Canonja  
 

Data: 04/ 09/ 09. 

Membres de l'Entitat: 3. 

Assistents: 19. 

 

Ordre de la Vesprada: 

1. Quins són els principals problemes de la pagesia? 

2. Marca pròpia canongina. 

3. Futur de la pagesia. 

 

    1· Quins són els principals problemes de la pagesia? 

- Preus: per quëstió de salaris el producte de fora arriba molt més barat que el 
d'aquí. 

- Productes químics: hi ha països que conreen amb productes que a Europa 
estan prohibits. 

- Delinqüència: molts horts del voltant del poble han patit bandalisme i les 
autoritats no hi fan res. 

- Problemes de neteja: hi ha moltes finques abandonades i brutes que vorejen 
els camps cultivats o nuclis poblats→ gran perill d'incendi.  

- Especulació:  
- Als mercats no miren la procedència del producte, sinó que els interessa 
comprar el gènere barat i vendre'l car. 
- Hi ha una falta de controls per part de les autoritats, ja que la majoria 
de producte entra per Espanya i es distribueix a la resta d'Europa. 
- Els intermediaris pugen els preus i encareixen molt el producte de cara 
al cosnumidor. 

� L'aigua és potable i per tant és cara. 
� Hi ha una bassa darrere els xalets de l'av. de la Florida amb perill d'electrocució 

per les bombes d'aigua→ Hi ha una JUNTA: costa cuidar-ho tot. 
 
 2· Marca pròpia canongina: 

� En l'última reunió de la Cooperativa es diu de no fusionar-se amb Vila-Seca. 
� S'han de buscar solucions. No es planteja aquesta marca pròpia com una 

amnera de fer negoci, sinó de donar valor a allò que es fa al poble. 
� Es diu que no és viable l'agricultura ecològica tot i que hi ha gent que ho 

desmenteix.→ Els contraris diuen que la gent compra per la vista i tot allò 
ecològic no és atractiu a la vista del client, en canvi els partidaris de 
l'agricultura ecològica valoren la metodologia d'aquest cultiu i el gust que 
adquireix el producte per sobre de la vista. 

� El que cal és fer un canvi en la mentalitat de la gent, ja que la gent canvia 
poc a poc. Hi ha qui diu que les mentalitats costen de canviar. 
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� Moltes vegades hi ha “fraus”, ja que es diu que un producte és ecològic i no ho 
és→ el consumidor està poc informat en aquest aspecte. 

 
 3· Futur de la pagesia: 

� Si la cosa no s'arregla NO s'hi veu futur. 
� Es diu que la gent jove no s'hi vol dedicar, tot i que encara hi ha joves que 

aposten per la feina del camp. 
� L'administració hauria d'oferir més “ajudes” als joves perquè segueixin→ poden 

sortir més rendibles aquestes ajudes que no pas les campanyes anti-incendis, 
ja que molta més gent s'hi dedicaria i molts dels camps abandonats estarien 
cuidats reduint així el risc d'incendis. 

� Hi ha una mala política i gestió de l'Estat. 


