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Què fem a Terra Franca
Des de fa anys, el sector agrari a Catalunya pateix una severa crisi motivada per factors
diversos: pèrdua i degradació de sòl agrari a causa d'infraestructures i urbanització
descontrolades, intensificació de la producció amb gran aportació de fertilitzants i
fitosanitaris, manca de relleu generacional, desaparició de la cultura pagesa, etc. Per
altra banda, i com a resposta a aquesta situació, s'està detectant un interès creixent
envers el camp per part de molta gent jove, amb formació, que es planteja
desenvolupar-hi el seu projecte vital, en harmonia amb l'entorn, amb cura pel paisatge,
amb respecte per la tradició cultural pagesa, però amb eines i mètodes actuals de
provada eficàcia.
És, doncs, en aquest context que des de Terra Franca ens proposem fer tot el possible
perquè aquests nous actors puguin accedir a terres de conreu en unes condicions que
els permetin desenvolupar-hi el seu projecte productiu. Així, dediquem els nostres
esforços a exercir la intermediació entre els propietaris públics o privats de finques i
els aspirants a desenvolupar-hi projectes productius, siguin de caire agrícola o
ramader, regits pels principis i pràctiques de l'agroecologia. La nostra actuació
comporta per una banda la valoració de les terres i l'assessorament a les persones o
entitats propietàries sobre la forma més adequada d'ús agrari i d'una altra l'acollida,
selecció i assessorament dels aspirants a desenvolupar-hi projectes ben adaptats a les
seves característiques. Aquesta actuació comporta un seguiment periòdic del
desenvolupament dels projectes i una interlocució assídua amb els seus actors.
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Salutació
Benvolgut amic/benvolguda amiga,
El 2016 ha estat un any de canvis polítics profunds a nivell internacional. Des del brexit fins a l’elecció de Donald Trump com a nou president dels Estats Units, passant
per la crisi dels refugiats que fugen dels països en guerra, amb el consegüent augment dels partits xenòfobs a Europa, el panorama no es pot dir que sigui gaire
afalagador. Pel que fa a Catalunya, hem seguit immersos en el contenciós territorial amb l’Estat espanyol, amb el malbaratament d’energies que això comporta a tots
els nivells. A nivell econòmic, sembla que s’està deixant enrere la part més dura de la crisi, però amb el resultat del creixement de les desigualtats entre la població i la
progressiva impressió que l’economia torna a créixer, però sense canviar el model i amb el risc de repetir els mateixos errors que van provocar el daltabaix.
En aquest context, es constata el progressiu augment entre la població, sobretot la més jove, de la consciència ambiental davant dels riscos derivats del model
d’intensificació i industrialització agrària dominant: pèrdua de sobirania alimentària, malbaratament d’energia i intensificació de l’escalfament atmosfèric, entre altres.
Aquesta consciència s’ha reflectit en l’augment de la superfície agrària dedicada a la producció ecològica, deguda a una demanda creixent per part de la població. Ara
bé, aquesta dada cal considerar-la amb prudència, ja que l’augment de la superfície dedicada a la producció ecològica en bona mesura està impulsat per agents
econòmics que es guien per criteris de productivitat, creixement i lucre. 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.
L’equip de Terra Franca, arran de l’experiència acumulada, ha optat per incidir més en la interlocució amb ens de l’administració propera, com ara ajuntaments,
consorcis, diputació i altres entitats com ara l’Església, per mirar de trobar vies de col·laboració i possibilitats d’aconseguir l’accés a finques de la seva titularitat.
Aquests contactes encara no han donat resultats concrets, tot i que hi ha perspectives que en donin en un futur no massa llunyà.

Seguim treballant, doncs, 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 7 persones que, amb el suport puntual de
col·laboradors, 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 2016, l’equip de Terra Franca s’ha esmerçat, malgrat
les dificultats degudes a la dispersió territorial i les limitacions de disponibilitat
personal, a dur endavant els objectius proposats. Tot i això, es constata que,
atesa la dificultat d’obtenir recursos per professionalitzar la gestió, cal
aconseguir augmentar la plantilla de l’equip gestor i aconseguir més base
social que doni suport.
Per a més informació pots clicar aquí
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Activitat
En el transcurs de l’any 2016 l’activitat de Terra Franca s’ha centrat sobretot a cercar la interlocució amb diversos ens locals a fi de donar-los a
conèixer els objectius de l’associació i a la vegada, cercar vies de col·laboració. Tot això, sense deixar de banda la mediació entre pagesos i
propietaris i la recerca de recursos per bastir l’estructura operativa.

Accions de presentació i interlocució de Terra Franca
Durant l’any 2016 l’associació ha participat en els següents esdeveniments:
• Trobada de la Plataforma Rural-REAS, a Madrid
• Trobada amb les Fundacions Terre de Liens i Coop57, a Barcelona
• Jornada d’articulació del Moviment Agrosocial, al Baix Llobregat
• Projecte PECT BCN Smart Rural, a Moià
• V edició de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, a Barcelona
• Jornada anual de la Xarxa de Custòdia del Territori, a Cerdanyola
Durant l’any 2016 l’associació ha mantingut interlocució amb els ens següents:
• Diputació de Barcelona, amb el vicepresident, Dionís Guiteras
• Ajuntament de Sabadell, sobre el projecte gestió del Parc Agrari
• Ajuntament de Mataró, amb Rosa Busqué, tècnica municipal, per a gestió de finques municipals
• Consorci del Parc de Collserola, amb Marian Navarro, coordinadora, Lluís Cabañeros, Cap Servei Medi Natural i Joan Vilamú, tècnic Pla Agrop.
• Parc de la Serralada de Marina, amb Cinta Pérez, directora
• Bisbat de Barcelona, amb Mini Obiols, responsable de Patrimoni
• Bisbat de Sant Feliu de Llobregat, amb Joan Torras, Departament de Patrimoni
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Propietaris de finques que han contactat amb Terra Franca
Durant l’any 2016, han contactat amb Terra Franca 8 propietaris de finques .
D’aquestes finques se n’han desestimat 5. S’han fet visites i elaborat informes de 3 finques. També s’han fet entrevistes als propietaris de 2
finques que havien entrat l’any anterior. S’ha fet difusió de 7 finques, en 2 de les quals s’ha fet la mediació amb portadores de projectes.

Finques entrades

Finques en oferta I
mediació

3
8
5

Entrades

2

Desestimades

Valorades

Cal remarcar que hi ha un projecte prou madur que esperem que es concreti d’aquí a poc.

En oferta

7

En mediació
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Candidats a pagès que han contactat amb Terra Franca
Durant l’any 2016, han contactat amb Terra Franca 19 persones i 2 entitats que volien ser acollides per l’associació. S’ha entrevistat a 17
candidats, dels quals se n’ha seleccionat 14 i 2 entitats com a futurs pagesos de TF.
A 31 de desembre, en total, hi havia 20 persones i 2 entitats seleccionades com a candidates en disposició d’accedir a una finca per
desenvolupar-hi un projecte productiu.
Per franges d’edat, dels candidats seleccionats n’hi ha 12 entre 30/40 anys, 4 entre 40/45 anys i 4 entre 46/50 anys.

Candidats en cartera

Candidats per franges
d'edat

2
Persones

20

Entitats

20%
20%

30/40 anys

60%

40/45 anys
46/50 anys
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Finançament
S’ha sol·licitat una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a fi d’aconseguir finançament per a la contractació d’un treballador amb un
perfil tècnic-administratiu que s’ocupi de la gestió administrativa i les valoracions de finques. Aquesta subvenció no ens ha estat concedida, però
ens ha fornit l’experiència necessària per acollir-nos a properes convocatòries.
Per altra banda, comptem amb l’oferiment de suport financer per part de Coop57 i de la seva fundació. Aquesta opció caldrà valorar-la i decidir
en el moment que s’aconsegueixi materialitzar un projecte de lloguer d’una finca i el corresponent sotsarrendament a un portador de projecte.
Base social
Per tot això dit, en el transcurs de 2016, les aportacions efectuades pels socis de Terra Franca han suposat l’única font de finançament de
l’associació. En el transcurs del 2016 s’han donat d’alta 2 socis i no hi ha hagut cap baixa. Actualment Terra Franca compta amb 21 socis de ple
dret, 4 dels quals aporten quotes mensuals i la resta quotes anuals. També cal fer esment i agrair una donació a fons perdut efectuada per una
persona que no és sòcia ni col·laboradora de Terra Franca.
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. En el transcurs de 2016, s’han rebut 12 oferiments de col·laboració, dels quals se n’ha formalitzat 3.
Actualment es compta amb 8 col·laboradors esparsos pel territori, alguns dels quals van assistir a l’assemblea anual que va tenir lloc el 24 d’abril
a Vallbona de les Monges.
Es pot sol·licitar la condició de soci, col·laborador o fer una aportació, a través de la web: http://www.terrafranca.cat/fes-ten-socia/
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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. Cal
remarcar les despeses degudes a l’assessorament rebut per a l’adequació dels models de contractes de lloguer i sotsarrendament.

Despeses
Impostos i taxes
Comissions

Quantia

Ingressos

171,54 Quotes adhesió socis
20,56 Quotes ordinàries socis

Quantia
100,00
870,00

Assessories

401,44 Aportacions extraord. socis

Subministraments

327,60 Aportacions voluntàries no socis

Dietes i viatges

844,96 Interessos

3,41

Publicitat

14,25 Diversos

35,87

Quotes retornades

20,00

Ajustaments

Total
Resultat 2016

680,00
30,00

0,01

1800,36 Total
- 81,08

1719,28
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Vida associativa
Assemblea anual i trobada de col·laboradors
El dia 24 d’abril va tenir lloc l’assemblea anual de Terra Franca, a les instal·lacions de la cooperativa l’Olivera, a Vallbona de les Monges. Es va
aprofitar l’assemblea per convocar els col·laboradors d’arreu del territori. Entre altres qüestions, es va aprovar reformar els estatuts per tal
d’incloure-hi la condició de Beneficiari per als propietaris i portadors de projectes. En el transcurs de l’assemblea es va projectar el documental
«The Land for Our Food», elaborat per membres del projecte «Access to Land». La trobada va finalitzar després de compartir un magnífic dinar.

Xarxes socials
L’any 2016 s’ha creat un nou compte de Facebook en substitució de
l’anterior, que no tenia l’acreditació d’entitat:
Per a més informació, consulta la web de Terra Franca

