
PREC QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER QUÈ L’AJUNTAMENT
DESENVOLUPI L’ESTABLIMENT D’UN BANC DE TERRES A ARENYS DE MUNT

Vist  com s’ha  manifestat  en aquets  Ple  la  voluntat  de contribuir  al  creixement  de
l’economia social i solidària des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la
creació d’espais comuns que permetin compartir línies de treball,  bones pràctiques,
reflexions, activitats i recursos.

Atès que el Pla d’Acció Municipal  2015-2019 té en el seu eix de promoció econòmica,
l’objectiu d’impulsar noves polítiques de promoció econòmica i en el d’espai públic el
de continuar aplicant polítiques de sostenibilitat; per exemple implantant un projecte
d'horts  urbans  en  una  zona  propera  a  nucli  urbà  (del  qual  es  publica  que  té  un
assoliment del 25%).

Creiem que la suma de les voluntats i dels dos àmbits, el mediambiental i l’econòmic,
pot, i hauria de, coincidir en accions per evitar l’abandonament de les terres i la seva
recuperació per al cultiu, garantint amb dignitat el relleu generacional. 

En aquest sentit, el banc de terres és un registre administratiu de caràcter públic que
serveix per a facilitar el contacte entre propietaris de terrenys de cultiu i persones que
volen treballar les esmentades terres. Es tracta en definitiva de posar les parcel·les
agrícoles del poble que estiguin en desús  de nou en  produccióó i d’aquesta manera
mantenir el territori productiu, endreçat i gestionat a la vegada que es posa en valor el
sector primari amb la creació de nous llocs de treball.

Els  bancs   de  terres  ajuden a frenar  la  pèrdua de superfície  agrària  útil,  a  evitar
plagues i el riscos d’incendi i al mateix temps suposen la dinamització per al sector
agrícola local, com a font de creació d’ocupació

Creiem, doncs, que no només és compatible amb la idea dels horts urbans si no que
suposa un treball i uns objectius més amplis: propostes d’ocupació; de recuperació de
patrimoni  agrícola;  sostenibilitat  mediambiental  del  territori  i  també,  no  menys
important, recuperació d’una activitat intrínseca a la nostra història, que juntament
amb un reimpuls  de  la  gestió  dels  boscos  pot  retornar  Arenys  de  Munt  de  forma
renovada i actualitzada, uns valors mediambientals, econòmics i per extensió socials
molt propis.

Es  tracta  d’una  proposta  que  necessita  d’un  recorregut  consensuat  i  treballat
principalment amb els protagonistes però que pot comptar amb relativa facilitat amb
els suport tècnic, acompanyament i gestió d’entitats supramunicipals (per exemple,
Arenys de Munt pertany a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que acull



sovint  iniciatives de banc de terres)  i  sempre amb l’experiència valuosa de pobles
veïns  que  ho  estan  portant  a  la  pràctica.  Per  això  considerem  que  és  un  prec
difícilment rebutjable.

Per  tot  això,  proposem  al  Govern  i  a  les  regidories  implicades:  medi
ambient , promoció econòmica i ocupació que iniciïn per Arenys de Munt un
projecte  de  Banc  de  Terres  fent  en  tot  moment  partícips  als  col·lectius
interessats.

A Arenys de Munt, 1 de juny de 2017


