
 

APORTACIONS DE L’ARCA A L’ESTRATÈGIA DE RELLEU AGRARI 

 

La nostra aportació fa referència en posar èmfasi i energies per a la posada en marxa 
de l'estratègia. Pensem que és imprescindible establir una governança que vetlli per 
la seva implementació i que coordini als agents que treballen en l'àmbit del relleu 
agrari. En aquest sentit, pensem important tenir en compte la Xarxa de relleu agrari, on 
participen les entitats més representatives que estan treballant en aquesta qüestió a 
Catalunya i que està constituïda com a grup informal. 

Pensem que és clau primer de tot realitzar una priorització de les actuacions segons 
les urgències i necessitats i dotar pressupostàriament l’estratègia per a poder 
implementar accions concretes. L’enfocament teòric de l’estratègia és un bon treball 
d’anàlisi però sense la implementació de les accions no tindrà un impacte en les 
dinàmiques de relleu. 

D’altra banda, i com a comentaris concrets, posar en valor l’eina dels espais test com 
a espai per a la facilitació a la incorporació agrària de nous agents agraris, els quals ja 
es mencionen i contemplen a l’estratègia. Tot i així, creiem que per fer del tot útils 
aquests espais en la funció que s’han ideat, que és facilitar un temps de testatge a 
persones sense tradició familiar pagesa, abans d’iniciar l’activitat agrària i sol·licitar la 
incorporació, s’hauria de vetllar i cercar fórmules per dotar d’una cobertura legal als 
testers durant el període que estiguin a l’espai test i que després fos compatible amb la 
sol·licitud de l’ajut. 

També creiem que és important incorporar la possibilitat de les noves incorporacions 
en format de cooperativa. Tal com s’ha vist hi ha un canvi de model del perfil de les 
persones que s’incorporen a l’activitat agrària que utilitzen nous models jurídics per a 
la incorporació més enllà de l’empresa familiar o les cooperatives agràries tradicionals. 
Per donar cobertura a aquests nous models comunitaris els quals poden, a més, 
facilitar i fer més viables els projectes empresarials pels propis valors de la cooperació 
(compartir maquinària, distribució de tasques, etc.) cal oferir la possibilitat de noves 
incorporacions en format cooperatiu o altres formes jurídiques del mateix format. 


