PUNTS CLAU DE LES PRÀCTIQUES INNOVADORES
D’ACCÉS A LA TERRA

ACCÉS A LA TERRA

L’accés a la terra és un concepte complex i
mul�facè�c, que inclou el procés de guanyar
accés en sí, però també altres aspectes clau a
llarg termini, com el control i el manteniment
d’aquest accés a la terra. Davant de tal
complexitat, no hi ha una fórmula única i perfecta
amb la que tractar aquesta problemà�ca.

PRÀCTIQUES INNOVADORES
Les pràc�ques innovadores empren
diverses accions i estratègies per a
proporcionar un accés a la terra efec�u. El
“access to land pathway” (Figura 1) ofereix
un marc conceptual a través del qual
categoritzar les diferents aproximacions de
les pràc�ques innovadores.

TIPUS DE TERRA

Les pràc�ques innovadores es desenvolupen
més fàcilment en terres en les que es
prac�ca una agricultura sostenible o en
terres ges�onades per actors socialment
propers a la pràc�ca en sí. Per tal que
aquestes pràc�ques �nguin impacte a una
escala major és necessari recolzar-les i crear
un escenari polí�c-norma�u més favorable
per al seu desenvolupament.

CAPITAL SOCIAL I HUMÀ
Les pràc�ques innovadores depenen
de, i a la vegada generen, capital humà
i social. Aquestes fan que s’estableixin
moltes relacions d’ajuda mútua, i paren
atenció en aspectes com la formació, el
desenvolupament
de
xarxes
de
col·laboració i la sensibilització per
ampliar la comunitat de persones
implicades en qües�ons d’accés a la
terra, agricultura i ramaderia.

REGENERACIÓ RURAL I
RELLEU GENERACIONAL
Les pràc�ques innovadores d’accés a la terra
tenen un impacte sistèmic més enllà del sector
agrari. Aquestes contribueixin al bé comú, a
través de la provisió local d’aliments o la
generació i manteniment de llocs de treball,
paisatges saludables i comunitats vitals. Per tant,
les pràc�ques innovadores milloren l’entorn rural
en un sen�t ampli, fent-lo més atrac�u i
prometedor per a les noves generacions.
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