Relacions justes entre la pagesia i la terra

La identitat
Terra Franca és una entitat sense ànim de
lucre que promou relacions justes i
perdurables entre parts arrendatàries i
propietàries, a fi que vegin satisfetes les seves
expectatives mitjançant un compromís mutu
per l’ús respectuós del sòl

Els
objectius


Preservar la terra per a la pràctica d’una activitat
agrària social, ambiental i econòmicament justa



Fomentar l’accés a la terra de persones i
entitats que impulsin projectes agroecològics
viables a llarg termini



Incidir en les necessitats i expectatives de la
propietat amb un sentit responsable i noble
sobre el bé comú que és la terra



Formar i acompanyar pagesos/es que s’inicien
en projectes agroecològics



Incidir en les polítiques actuals per afavorir un
canvi de model agrari



Sensibilitzar la població per dignificar l’ofici de
la pagesia



Reivindicar la gestió d’espais públics en desús

El model
• Terra Franca promou el
model agroecològic: un
sistema holístic que
contempla l’agricultura i la
ramaderia com a activitats
vinculades al medi ambient
i socialment sensibles
• En el desenvolupament i
materialització dels
projectes es tenen sempre
en compte els tres
elements clau:
l’enfocament ecològic, la
preocupació social i la
sostenibilitat econòmica

El problema:
l’accés a la terra
• Les terres agràries,
base de la nostra
alimentació i dels
nostres paisatges, són
cada cop més
escasses
• Els models agraris
intensius reemplacen
una agricultura pagesa
de qualitat amb la
consegüent degradació
del paisatge, del sòl i
dels recursos naturals

El sòl agrari, una realitat
amenaçada per:
 L’especulació urbanística i la proliferació
d’infraestructures
 Altres formes d’especulació: fracking, activitat
agrícola-ramadera intensiva, compra de terres
per part de multinacionals o grans capitals
 L’empobriment de la diversitat rural
 El progressiu abandonament de la pagesia
tradicional

El sòl agrari, un bé comú de
difícil accés a causa de:
•

La falta de regulació del preu de la terra
• La intensificació de l’activitat agrària
• Les ajudes vinculades a la terra
• L’elevada inversió inicial necessària (ramaderia)
• Els recels de la propietat a llogar les seves terres
• La manca de reconeixement de l’activitat agrària
• Manca de formació més enllà de la reglada
• La falta d’experiència i de cultura agrària per part
de la gent jove i de la població en general

La demanda
• Persones amb o sense
tradició pagesa que
volen implementar el seu
propi model de producció
agroecològica

• Entitats socials i
col·lectius que cerquen
en l’activitat agrària el
marc idoni per
desenvolupar els seus
projectes socials
• Grups de consumidors/
CO-productors

Respecte als pageso/es, l’actuació
de Terra Franca es concreta en:








L’acolliment i acompanyament de les persones que cerquen terres
El subarrendament de les terres per mitjà de contractes a llarg termini
L’assessorament en la recerca de recursos formatius adaptats a cada
projecte
L’orientació en la recerca de recursos financers de caire ètic i/o
participatiu per fer front a les despeses d’instal·lació
El seguiment dels projectes i l’assessorament a les persones i entitats
implicades
El treball en xarxa amb altres entitats per tal d’establir sinergies

L’oferta
• Propietàries de
finques que abandonen
l’activitat agrària sense
relleu
• Propietàries que
desitgen reorientar el
seu model de producció
• Altres tipologies de
titulars de finques
rústiques, públics o
privats;
administracions,
església, fundacions…

Pel que fa a les persones propietàries,
l’actuació de Terra Franca es concreta
en:
•
•
•

•
•
•

Assessorament respecte al lloguer o adquisició de la seva propietat
Realització d’estudis agroecològics de les terres
Recerca i selecció de projectes agroecològics adaptats a les
característiques de la propietat
Adquisició o arrendament per mitjà de contractes a llarg termini
Suport en el procés de relleu generacional
Acompanyament dels projectes endegats a les seves terres

La implicació de
la ciutadania
• El futur del nostre territori passa per la
reconstrucció d’un entramat d’activitats i
espais socials que revitalitzin l’entorn
rural
• L’agricultura de proximitat afavoreix
l’assentament de projectes agroecològics
i permet teixir relacions entre la pagesia
que produeix els aliments i la ciutadania
que els consumeix
• Per afavorir aquestes relacions, Terra
Franca cerca d’aglutinar una nodrida
base social que es comprometi en la
consecució de les seves finalitats

Els recursos aportats per la base social de
Terra Franca es concreten en:
•
•
•
•

Aportació de quotes periòdiques o extraordinàries
Aportacions econòmiques puntuals per a projectes concrets
Treball voluntari en qualsevol dels àmbits d’activitat de l’associació
Cessió d’ús o donació de finques i espais agraris i forestals
Quotes
periòdiques

Aportacions
puntuals

Treball
voluntari

Cessions
d’ús

Les persones associades, voluntàries i
col·laboradores podran:
•
•
•

Rebre informació puntual sobre els projectes de Terra Franca
Visitar els projectes i establir relacions amb els pagesos/es que hi treballen
Implicar-se activament en campanyes de sensibilització

Recepció
d’informació

Visites a
projectes

Implicació en
sensibilització

Els referents
• L’Escola de Pastors de
Catalunya
www.projectegripia.cat/
info@rurbans.org

• El moviment Terre de
liens (França)
www.terredeliens.org/

Iniciatives arreu del món
•

Soil Association Land Trust, The Biodynamic Land Trust
(Regne Unit)

•

FarmStart (Canadà)

•

Regional Wert AG (Alemanya)

•

AIAB, Terre Future, Campi Aperti (Itàlia)

•

Viva Sol (Lituània)

•

Terre en vue, Land in zicht (Bèlgica)
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Gestió
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Sensibilització per la vocació pagesa

•

Selecció de projectes

•

Arrendament de terres

•

Assessorament
i seguiment
dels
* “franca” és un adjectiu
que significa “de
condició lliure”, i també
projectes
es refereix a la persona que expressa obertament el seu

pensament, sense dissimulació ni reserva. En època medieval es
deia deen
les terres
que
es deslliuraven
de
certes càrregues i tributs
Treball
xarxa
amb
entitats
territori
per facilitar els assentaments i la repoblació.
•

Finançament participatiu

VOLS AFAVORIR LA
PAGESIA
I PRESERVAR EL
TERRITORI?
IMPLICA’T AMB:
CONTACTE:
admin@terrafranca.cat
www.terrafranca.cat

