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Barcelona, 28 de febrer de 2013

Delta Viu fa una crida a les administracions per reclamar l’accés a la terra al Baix Llobregat.

Vehiculitzarà així les demandes dels futurs pagesos i pageses.

Durant el mes de març i fins al 17 d’abril d’enguany, la Plataforma per la Recuperació dels Espais

Agraris i Naturals del Delta del Llobregat “Delta Viu”, du a terme una campanya per coordinar les

peticions d’accés als terrenys agrícoles del Delta del Llobregat que actualment es troben en desús.

Amb el títol “Pagesia pel Futur: Recuperem l’economia del Delta del Llobregat, potenciem la pagesia

i l’agroecologia”, la campanya es dirigeix a aquelles persones que vulguin iniciar un projecte de

producció agrícola o a les que ja l’estan duent a terme i estan patint la precarietat de l’accés a la terra.

La campanya consistirà a recollir les sol·licituds de terra dels futurs pagesos i pageses i entregar-les

col·lectivament el 17 d’abril, Dia de la Lluita Camperola, per tal de pressionar el Parc agrari i les

institucions de la comarca perquè estableixin mecanismes efectius d’accés a la terra i evitar així que

hi hagi terres abandonades.

Al llarg de la lluita iniciada ara fa un any contra Eurovegas i per defensar el Delta del Llobregat s’ha

posat de manifest que les terres del Delta del Llobregat estan en el punt de mira de l’especulació

urbanística. S’ha pogut constatar que moltes terres (aproximadament la meitat de les que estan

conreades) no s’estan fent servir. És obligació d’una institució com el Parc Agrari vetllar perquè

aquestes terres no acabin sota el ciment, afavorint mecanismes per a la seva recuperació per a l’ús

agrícola i solucionant el problema de la manca de relleu generacional.

La Plataforma Delta Viu (abans “Aturem Eurovegas, Defensem el Delta del Llobregat”) defensa l’ús

tradicional de la terra i el respecte pel territori. Al Parc Agrari podrien treballar milers de persones



més de les que ho fan ara en un àmbit es manté malgrat la crisi. Accions com aquestes van

encaminades a omplir el buit de les administracions en aquest tema i aniran acompanyades d’altres

complementàries, com ara la creació d’un inventari de terres en desús, la formació de futurs

agricultors/res, la demanda de major protecció urbanística del Parc Agrari o la seva ampliació.

Contacte

info@deltaviu.org

Més info

http://deltaviu.org/projectes/pagesia-del-futur


