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Salutació
Benvolgut amic/benvolguda amiga,
L’any que hem deixat enrere ha estat farcit d’esdeveniments i tendències que l’han marcat intensament. Certs canvis fan
albirar perspectives que poden facilitar la feina que duu a terme Terra Franca.
Un dels canvis més rellevants s’ha produït arran de les eleccions municipals del mes de maig, les quals han permès l’entrada
en molts consistoris de moviments socials de base amb una visió transformadora de la societat. Així, se’ns han adreçat
alguns ajuntaments que estan preocupats per trobar maneres d’aprofitar sòl periurbà no edificat ni conreat amb la intenció
de procurar feina en el sector agrari per a la seva població desocupada. Per altra banda, s’observa un increment de persones
joves que desitgen accedir a la terra per desenvolupar-hi el seu projecte vital des d’una visió agroecològica.
En aquest escenari, l’equip de Terra Franca ha anat treballant dintre de les seves possibilitats i superant diversos entrebancs
per mirar de tirar endavant la seva tasca de facilitar l’accés a la terra. Una tasca que s’ha concretat principalment en les
finques que hem visitat i valorat i en la quantitat d’entrevistes de selecció d’aspirants a pages@s que hem efectuat.
Actualment estem en disposició de concretar alguns casos que ja tenim molt madurs, però per a això ens calen uns recursos
financers que ara com ara no tenim. En aquest sentit, ens ha estat denegat l’ajut que vam demanar, junt amb Terre de Liens
i Rurbans, a la fundació francesa Danielle et Nina Carasso, però tenim la confiança que podrem aconseguir el suport de la
Fundació Coop57. Per altra banda, ens cal augmentar la nostra base social per tenir un suport constant i fidel.
Lentament, però amb constància, seguim treballant per materialitzar experiències concretes que ajudin a fer una societat
més sostenible, justa i igualitària. Un treball que, en resum, podràs conèixer i valorar en aquesta Memòria.
Ben cordialment,
L’Equip Gestor de Terra Franca
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Equip Gestor
L’Equip Gestor de Terra Franca el formen una sèrie de persones de diferents territoris i àmbits de treball amb una motivació
comuna: la preocupació per la terra i l’activitat agrària des de la conjuntura actual. Actualment l’equip de Terra Franca està
format per 9 persones que gestionen els àmbits següents:
•
•
•
•
•
•

Relacions institucionals i comunicació
Recerca i gestió de finques i acolliment i acompanyament de propietaris
Acolliment, selecció i acompanyament de pagesos/es
Coordinació i interlocució amb col·laboradors
Gestió econòmica i recerca de recursos
Organització interna i gestió d'eines telemàtiques

En el transcurs de l’any 2015, continuant amb la tasca iniciada des dels seus inicis, l’equip de Terra Franca s’ha esmerçat a
seguir definint l’ideari i elaborant la documentació i els protocols necessaris per dur a terme els seus objectius de forma
eficient.
Per a més informació pots clicar aquí
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Activitat
En el transcurs de l’any 2015 l’activitat de Terra Franca s’ha centrat en tres grans eixos: la difusió dels objectius de
l’associació, la mediació entre pagesos i propietaris per al foment de l’activitat agroecològica a Catalunya i la recerca de
recursos per bastir l’estructura operativa.

Accions de presentació de Terra Franca
Durant l’any 2015 l’associació ha participat en els següents actes i esdeveniments:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jornada de Recuperació de l’Olivera al Montgrí
Acte organitzat per la Crida per Valls (CUP), a Valls
Jornades estatals de Coop57, celebrades a Saragossa
Campanya “Desfilant Terrassa-Teixint sobiranies” (CUP de Terrassa)
Presentació a Terrassa. Local dels Amics de les Arts
Acte sobre sobirania alimentària a Ca n’Aurell (Terrassa)
XLVII Universitat Catalana d’Estiu. Prada de Conflent
5è Aplec Ecologista del País Valencià. Carrícola (Vall d’Albaida)
Mercat de l’Estraperlo, organitzat per Ecoxarxa del Bages. Moià
XVIIIè Fòrum d’Estudis sobre la Joventut. Universitat de Lleida
IV edició de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya. Barcelona
Debat sobre el Futur de l’Horta de Lleida. Organitzat per Crida per Lleida
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Candidats/tes a pagès/a que han contactat amb Terra Franca
Han contactat amb Terra Franca 37 pagesos/ses i 2 entitats que volien ser acollides per l’associació. S’ha entrevistat a 17
candidats, dels quals se n’ha seleccionat 12 i 1 entitat com a futurs pagesos de TF.
Per franges d’edat, dels candidats seleccionats n’hi ha 3 entre 25/30 anys, 6 entre 30/40 anys i 5 entre 40/45 anys.

Candidats/es a pagès/a

Candidats acceptats, per
franges d'edat

36%
36%

64%

21%

43%
Acceptats

No acceptats

25/30 anys

30/40 anys

40/45 anys

A 31 de desembre hi havia 14 persones i 1 entitat seleccionades com a candidates en disposició d’accedir a una finca.
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Propietaris/àries de terres que han contactat amb Terra Franca
Durant el 2015 han contactat amb Terra Franca 18 propietaris de finques d’arreu de Catalunya, amb una tipologia ben
diversificada. D’aquestes finques se n’han desestimat 7. S’ha fet visites i elaborat informes de 8 finques. S’ha fet difusió de 6
finques, en 2 de les quals s’ha fet la mediació amb portadores de projectes.

Finques contactades

Desestimades
39%

Acceptades

Acceptades
61%

Desestimades

A 31 de desembre hi havia 7 finques valorades i en disposició de ser llogades i 5 finques en procés de valoració.
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Finançament
Amb l’objectiu principal de garantir l’activitat de Terra Franca, enguany s’han desenvolupat diverses accions encaminades a
l’obtenció d’ingressos econòmics i finançament. Es mencionen a continuació.

Base social
Terra Franca ha fet difusió dels seus objectius principals amb la finalitat de fer créixer la seva base social. Per aquest motiu
s’ha elaborat un apartat a la web on es pot trobar tota la informació necessària per adherir-se a l’associació com a soci, per
col·laborar com a voluntari o per contribuir econòmicament de forma puntual:
http://www.terrafranca.cat/fes-ten-socia/
En el transcurs del 2015 s’han donat d’alta 7 socis i no hi ha hagut cap baixa. A fi d’aconseguir una entrada regular
d’ingressos periodificada al llarg de l’any, s’ha implementat la possibilitat d’abonar les quotes de forma mensual.
Actualment Terra Franca compta amb 19 socis de ple dret, 3 dels quals aporten quotes mensuals i la resta quotes anuals.
Per altra banda, s’ha seguit treballant en la captació de col·laboradors distribuïts pel territori que es comprometin a donar
suport a Terra Franca i a treballar per aconseguir els seus objectius.
Actualment Terra Franca compta amb 10 col·laboradors esparsos pel territori. No ha estat encara possible efectuar una
trobada conjunta de tots els col·laboradors.
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Sol·licitud de subvenció a la Fondation Carasso
Terra Franca ha sol·licitat, junt amb Terre de Liens i Rurbans, una subvenció adequada als programes d’ajut de la Fondation
Daniel & Nina Carasso, una entitat francesa dedicada al foment de l’ocupació i l’accés a la cultura dels sectors de població en
risc d’exclusió i a la promoció de l’alimentació sostenible. Finalment, després d’una feixuga tramitació conjunta de totes tres
entitats, la subvenció ha estat denegada.

Contactes amb la Fundació Coop57
Terra Franca ha mantingut diversos contactes amb la Fundació Coop57 encaminats a obtenir finançament a través dels fons
específics que ha començat a posar en funcionament. En aquest cas, hi ha perspectives plausibles d’aconseguir suport
financer.
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Situació econòmica
El moviment econòmic durant aquest any ha resultat molt reduït atès que encara no s’ha fet efectiu cap contracte de
lloguer de finques. Per altra banda, les despeses de gestió de l’activitat, degudes sobretot a desplaçaments dels membres
de l’Equip Gestor, es comptabilitzaran a l’exercici del 2016.
És de preveure que aquest panorama canviarà substancialment durant l’any 2016, ja que s’està en situació de començar
l’activitat d’arrendament d’algunes de les finques que hi ha en cartera.

Despeses

Impostos

Quantia

1,01

Ingressos

Quotes inicials socis

250,00
700,00

Manteniment web i domini

121,00

Quotes ordinàries socis

Alta a Suport Associatiu

253,00

Interessos

Comissions
Total

38,87
413,88

Quantia

Participació en jornades
Total

Resultat 2015

5,13
247,95
1203,08

789,20
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Mitjans de comunicació i xarxes socials
A continuació se citen breument els mitjans on ha aparegut l’associació:
•

La revista Fil Directe, elaborada per l’associació d’Amics de Montellà, es fa ressò de la presentació del llibre A Cel Ras,
converses amb joves pastors de Laia de Ahumada i de l’experiència de l’Escola de Pastors

• Jordi Martí, membre de l’Equip de Terra Franca, participa a l’episodi “Yo pastor”
del programa “El escarabajo verde” de TVE

Terra Franca té presència a les xarxes socials a través de la seva pàgina de facebook
Per a més informació, consulta la web de Terra Franca

