Conclusions de la jornada:
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Barcelona, a 8 de juny de 2017
Les principals conclusions de la jornada es detallen a continuació:
1.- Les eines per garantir l’accés a la terra són clau per al desenvolupament rural. Cal
facilitar que totes les persones que volen emprendre un projecte empresarial al sector
agrari, o que en volen consolidar un d’existent, puguin accedir a terres com a element
productiu necessari. D’aquesta manera es facilita el relleu generacional i la
incorporació i consolidació de projectes, persones i talent al sector agrari.
2.- La Llei d’Espais Agraris, que s’impulsa des del Govern, és una oportunitat en
aquest sentit, doncs inclou mecanismes per mobilitzar terres en desús per a persones
que tenen, en el sector agrari, un projecte empresarial i de vida.
3.- L’accés a la terra no es pot desvincular del desenvolupament rural. El relleu al
sector agrari s’ha d’abordar de forma global, amb atenció a totes les necessitats i
expectatives de les persones que emprenen al sector i des d’un punt de vista
transversal, atenent els diferents perfils de les persones (gènere, edat, origen, etc.)
en relació a serveis, qualitat de vida, formació, comercialització, etc.
4.- Els bancs de terres i altres instruments d’intermediació contribueixen a pal·liar el
problema de l’abandonament de terres, però la solució a aquest problema és més
complexa i requereix que s’abordi amb una visió més àmplia.
5.- La priorització en l’accés a la terra cap a col·lectius determinats (joves, dones,
col·lectius específics) o cap a mètodes productius concrets (p.ex. agroecologia) són
recursos dels bancs de terres i altres instruments d’intermediació de terres per orientar
el relleu del sector i el model productiu agrari.
6.- La PAC, via ajuts o via definició de les condicions per percebre’ls, condiciona la
cessió de terres.
7.- L’acompanyament en la cessió de terres i instal·lacions, mitjançant formació,
selecció de projectes viables, “mentoring” o instruments de finançament, és una
estratègia interessant per complementar i donar valor afegit als bancs de terres o
instruments similars.
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8.- L’administració té un paper clau en els bancs de terres, especialment en aquells
que pretenen mobilitzar terres en desús. Des del nivell administratiu apropiat es poden
resoldre problemàtiques com l’accés a les dades dels titulars, plantejar mesures
adients per afavorir la posada en conreu o la cessió de terres en desús, o es pot
regular el mercat de la terra com en el cas de França per afavorir els professionals del
sector agrari i la incorporació de joves.
9.- Eines i instruments d’intermediació de terres creats per empreses, entitats o
administracions locals són una oportunitat basada en la confiança per afavorir el relleu
i la consolidació al sector agrari, i que poden conviure amb instruments d’abast
nacional.
10.- En els bancs de terres i instruments similars, la governança ha de garantir que
s’escolta i s’atén l’especificitat del territori, a partir de la representativitat de cada
col·lectiu.

Rda. Sant Martí 2 - 6, 25002 Lleida Tel: 973 229360
www.fmr.cat/fmr@fmr.cat

