EL ROL DELS PAGESOS

La Pagesia comença a tancar el cercle de la vinya

El pagès, tot i no estar sempre a primera línea, té un paper fonamental en la en la nostra
societat, com a productor de matèria primera.
Tradicionalment, el pagès viticultor era el que més reciclava al aprofitar tot el que ara en
diríem residu, ja que ha més a més de la vinya, tenia altres conreus i una petita ramaderia
que feia que no es llences res i a tot se’n treies profit generant un mínim residu.
Els sarments de la poda de la vinya també s’aprofitaven o bé per cremar i esclafar les
cases de l’època o bé més antigament, enterrant-les a la mateixa vinya com adob.

La industrialització i l’agroindústria va fer evolucionar els sistemes productius i l’orientació
de les explotacions agràries. Els nous combustibles van deixar enrere les pràctiques
tradicionals, i tots, també el pagès, van utilitzar l’energia d’origen fòssil.

L’objectiu del pagès és el d’abastir d’aliments la població i per això ha calgut adaptar les
últimes tècniques per aconseguir-ho i ser competitius. La tradició del pagès per optimitzar
tots els recursos continua vigent, i així la producció es canalitza de diferents manera per
donar-hi més aprofitament. Malgrat això, les restes de poda, els sarments de la vinya,
s’han anat convertint en residu i conseqüentment en una despesa més en la producció
vitícola.

El Medi Ambient i el canvi climàtic, que són estudiats en profunditat, preocupen molt al
pagès, que és molt sensible a l’evolució del clima, ja que cada collita depèn del temps
que ha fet durant l’any i en molts casos del temps que ha fet l’any anterior. Per tan potser
és quest col·lectiu el que més entén la importància de reduir les emissions de CO2 i
d’apostar per les Energies Renovables.

Aprofitar les restes de poda de manera individual dins la mateixa explotació, ha estat
inviable per haver-hi solucions tècniques poc adequades i unes inversions poc rentables.

El pagès, el viticultor i els cooperativistes d’acord amb els nostres principis i valors volem
produir aliments amb total garantia i qualitat alimentària, mantenint el Medi Ambient,
reduint les emissions de CO2 i apostant per les energies renovables així com cuidant el
paisatge.

Pensem que el projecte “Vinyes X Calor” ens pot portar cap a un equilibri mediambiental
que com he explicat abans, presumiblement ja teníem.

Els socis de Covides estem agrupats per cooperar, per cercar en comú solucions
solidàries, amb responsabilitat. És amb aquests valors en que participem en aquest
projecte de “Vinyes X Calor”.

Amb el treball solidari entre els pagesos, les empreses i l’administració, podem crear un
equilibri entre una demanda d’energia per consumidors importants, i uns recursos, els
sarments. Per satisfer-la calen unes inversions que s’han de fer rentables. Aconseguir
això és el canvi perquè les restes de poda siguin un recurs amb diverses possibilitats.
Treballant de forma agrupada podem fer possible evitar que els sarments continuïn sent
un residu.
El fet de tenir als pagesos agrupats a Covides, ha estat de vital importància, per organitzar
la recollida de la poda, i per tant per facilitar la participació d’aquests en el projecte
“Vinyes X Calor”.

Des de Covides s’ha pogut transmetre al soci, la necessitat, i la possibilitat de transformar
la poda, de residu a biomassa, i els efectes beneficiosos per el Medi Ambient que això
comporta. Així mateix la poda es converteix en una matèria primera, que en lloc de
generar despesa passa a reduir els costs de producció.

La lluita per el canvi climàtic ha de ser un treball col·lectiu i la suma de molts d’aquest,
comportarà un gran impacte. Així si cada un en el seu sector aconsegueix millores
Mediambientals tindrem un efecte multiplicador que deixarem a les generacions properes.

