qui som i què fem

Vols afavorir la pagesia
i preservar el territori?
implica’t amb Terra Franca!

«Promovem un
model agrari
sostenible:
respectuós
amb l’entorn
i les persones»
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La terra a Catalunya:
Un problema de model
La nostra motivació
Exposades a l’especulació immobiliària, cobejades i sobreexplotades, 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. Així, doncs, la terra a Catalunya és:
Una realitat amenaçada, a causa de:
• El progressiu abandonament de la pagesia tradicional
• L’empobriment de la diversitat rural
• Altres formes d’especulació: fracking, activitat agrícola-ramadera
intensiva, compra de terres per part de multinacionals o grans
capitals
• L’especulació urbanística i la proliferació d’infraestructures
Un
•
•
•
•
•
•
•
•

bé comú de difícil accés, a causa de:
La falta de regulació del preu del terra
L’elevada inversió inicial necessària (ramaderia)
La manca de reconeixement de l’activitat agrària
La intensificació de l’activitat agrària
Les ajudes vinculades a la terra
Els recels de la propietat a llogar les seves terres
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
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La nostra identitat
«Volem protegir i garantir l’ús agrícola, ramader i forestal
dels espais rurals a perpetuïtat»

La nostra identitat, els nostres objectius
TERRA FRANCA és una associació sense ànim de lucre nascuda amb
la intenció d’establir nous models de relació per a la gestió del territori
entre persones i/o entitats socials emprenedores que es volen instal·lar
en el món rural i persones i/o entitats que tenen propietats i que desitgen incidir en la finalitat dels recursos de la seva finca per desenvolupar-hi un projecte agroecològic.
Promovem l’establiment de relacions justes i perdurables entre parts
arrendatàries i propietàries, a fi que vegin satisfetes les seves expectatives mitjançant un compromís mutu per l’ús del sòl.
ELS NOSTRES 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 QUE PROMOVEM
És el sistema agroecològic1, un model d’alt valor afegit capaç de transferir el seu benefici a un entorn rural i també a la societat en general..
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Propietat
«El nostre compromís: garantir un aprofitament
respectuós de les terres d’acord amb les expectatives
de la propietat»

Vols que les teves terres es treballin i
produeixin de forma respectuosa?
És missió de TERRA FRANCA, conjuntament amb la propietat, que l’ús
principal del sòl sigui l’agrícola, el ramader i el forestal, protegint-lo al
llarg del temps davant de qualsevol acte especulatiu o agressió que el
pugui transformar.
TERRA FRANCA accedeix directament a la titularitat de finques rústiques, mitjançant l’arrendament o l’adquisició, per oferir-les a iniciatives
d’índole agroecològica.
L’actuació de TERRA FRANCA respecte a les persones propietàries 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

Si tens terres en propietat i t’interessa el model de pagesia que
promovem contacta amb nosaltres.

5

4

Pagesia
«Ens comprometem a acompanyar la pagesia en la
consecució dels seus projectes»

Cerques terres per a desenvolupar-hi un
projecte de producció agroecològica?
És missió de TERRA FRANCA acompanyar la pagesia en la consecució
dels seus projectes, mitjançant un preu d’arrendament ajustat o amb
la cessió de les terres. TERRA FRANCA s’implica amb les persones
emprenedores des de la posada en marxa del seu projecte fins a la
seva consolidació. A més, posa al seu abast la informació i la formació
necessàries per a garantir-ne la viabilitat.
Per la seva banda, la pagesa o el pagès que decideix instal.lar-se en
una finca de TERRA FRANCA es compromet formalment a desenvolupar la seva activitat amb criteris agroecològics, garantint l’ús per al
qual se li ha facilitat l’accés a la terra.
L’actuació de TERRA FRANCA respecte als pagesos i pageses es concreta en:
•
•
•
•
•
•

L’acolliment i acompanyament de les persones emprenedores 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 i organitzacions per tal d’establir sinergies

Si cerques terres o assessorament per dur a terme un projecte
agroecològic contacta amb nosaltres.
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Base social
«Volem aglutinar la ciutadania que desitja incidir
responsablement en el futur de la nostra pagesia»

Base social: la nostra força
El futur del nostre territori passa per la reconstrucció d’un entramat
d’activitats i d’espais socials que revitalitzin l’entorn rural. L’agricultura de proximitat afavoreix l’assentament de projectes agroecològics a
escala humana i permet teixir relacions entre la pagesia que produeix
els aliments i la ciutadania que els consumeix. En aquest sentit, TERRA
FRANCA aglutina una potent i nodrida base social que es compromet
en la consecució de les finalitats de l’associació i aporta els recursos
materials i les col·laboracions necessàries per dur-les a terme. Els recursos aportats per la base social de TERRA FRANCA es concreten en:
•
•
•
•
•

Aportació de quotes periòdiques i/o extraordinàries
Aportacions econòmiques puntuals per donar suport a projectes
concrets
Donar suport, en forma de treball voluntari, en qualsevol dels àmbits d’activitat de l’associació
Cessió d’ús de finques i espais agraris i forestals
Donació de finques i espais agraris i forestals

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 i pageses
que hi treballen
Implicar-se activament en campanyes de sensibilització

Si vols associar-te a TERRA FRANCA, col·laborar en algun dels nostres
projectes o cedir l’ús d’una finca, contacta amb nosaltres.
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Referents i suports

Els nostres referents i garants de la nostra
tasca
LES ENTITATS QUE ENS INSPIREN

•
•
•
•
•
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Associació Rurbans (Escola de Pastors de Catalunya)
Terre de Liens (França)
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)
Disseny; espainomada.com / Fotografies: Terra Franca / r Imprès en paper reciclat

•
•
•

NOTES
1. sistema agroecològic
Entès com un sistema holístic que contempla l’agricultura i la
ramaderia com a activitats vinculades al medi ambient i socialment
sensibles; no tan sols centrades en la producció sinó també en la
sostenibilitat ecològica del sistema de producció. Per tant, en el desenvolupament i materialització dels projectes caldrà tenir sempre en
compte els tres elements clau: l’enfocament ecològic, la preocupació
social i la sostenibilitat econòmica.

CONTACTE
www.terrafranca.cat
info@terrafranca.cat
TERRA FRANCA desenvolupa la seva acció en el conjunt del territori
català. Accediu al web per conèixer la nostra activitat i els projectes a
què donem suport, oferir propietats per a desenvolupar-hi projectes,
associar-vos, aportar fons o terres en cessió.
Amb el suport de:

Amb el finançament de:

