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La Tartana, erabilera eskubidea duen etxebizitza 
kooperatiba eta proiektu agroekologikoa Can 

Bofillentzat. 

Can Bofill XIV. mendeko masia bat da eta Molins de Rei-ko ( Baix Llobregat)  Ondare 
Historiko eta Arkitekturaren Plan Bereziaren  zati da eta 49,95 ha baso eta  laborantza lur 
ditu.

15 urte badira maizter bezala bertan bizi garela eta  irizpide agroekologikoekin elikagaiak 
produzitzen ditugula PACA-rentzat (Kontsumo eta Produzio Agroekologikorako Akordioa). 
Orain jabeek salgai jarri dute eta hasiera batean espazio hau uztera behartzen gintuen 
egoerak.

Honen aurrean egoerari buelta ematea eta finka guztiaren gestioan jauzi  bat egitea 
erabaki dugu, bertan barneratuz erabilera eskubidea duen etxebizitza kooperatiba baten 
sorrera; La Dinamo fundazioaren laguntzarekin eta erosketa eta beharrezko birgaitzearen 
kostuei aurre egitea Coop 57ren finantzaketa etiko eta solidarioarekin.

Can Bofilleko La Tartana gara eta hau da gure proiektua. 

Alternatiba Collserolaren aurkako espekulazio olatuaren aurrean

Collserolaren balio nagusiena bere dibertsitate biologikoa da. Kontserbatu ahal izateko 
oinarrizkoa da, denboran zehar paisaia modelatu duen nekazal aktibitatearen  garapen 
orekatu eta jasangarria mantentzea. Azken 62 urtetan Collserolako nekazal lurraren %72 
galdu da, 1749 ha izatetik 490 ha izatera pasatuz (Collserolako Parke Naturaleko 
kontsorzioa eta Arran de Terra).

Parque Naturalaren barnean aurkitzen diren jabeen espekulazioak oso zail egiten du 
nekazal, artzaintza eta basozaintzako proiektuekin aurrera egitea, lurra lortzea presio 
inmobiliarioen menpe baitago. Finken jabeek epe motzean etekin ekonomiko bat 
lortzearen perpesktibak aurrez aurre jotzen dute nekazal basoaren beharrizan eta 
erritmoekin. Poliki poliki parkea luxuzko egoitza bihurtzen ari da: Can Bofill inguruko 
masiak xede honekin erosiak izan dira eta gaur egun 2 milioi euro/ hileko 6000€ren truke 
saldu edo errentan jartzen dira.

Collserolak duen olatu espekulatibo hau testuinguru orokorrago batek sortua da, globalki 
etxebizitza eskubidea baldintzatzen duelarik. Etxebizitza eskuratzeko eskubidearen 
prekarietateak epe luzerako bizitza proiektuak eragozten ditu, Bartzelona inguruan 
proiektu agroekologikoa izateak gehiago larriagotuz egoera  hori. 
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Etxebizitza eskuratzeari irtenbide kolektiboa: Erabilera eskubidea duen etxebizitza 
kooperatiba

La Tartanak erabilera eskubidea duten  4 bizilekuen kooperatiba bultzatzen du. 
Antolakuntza kooperatiboa eta irabazi asmorik gabeko eredu bat da non arrazoizko prezio 
baten truke bizilekua eskaintzen zaien kideei. Kideok erabilera eskubideaz gozatu ahal 
izango dugu sarrera kuota bat ordaindu ondoren eta erabileraren hileroko kuota baten 
truke.

Era honetan,eredu kolektibo bat bultzaten dugu, bizikidetza sozialeko, solidario eta 
partehartzaileak diren proiektuak garatzen uzten duena. Bizilekuak espekulazioarengandik 
blindatuz, ekonomia solidario eta jasangarriaren bidez transformazio sozialean eragin nahi 
dugu, pertsonen eta ingurugiroaren ongizatea erdigunean jarriz. 

Masian bizi proiektu agroekologikoak bultzatzeko

La Tartana proiektua, Collserolak duen aktibitate produktiboaren gainbeherari aurre 
egiteko gure ekarpena da. Gure apustua landa ingurunean  baserritar bizitzea da, 
autookupazio proiektuak sortuz elikagaiak sortuz eta lurraldea gestionatuz. Baratzezaintza 
eta frutazaintzarekin jarraituko dugu, egurrezko labean eginiko ogia egiten ere bai, 
basoaren gestioan indarra jarri eta ahuntz taldea handituko dugu. 

Erantzunkidetasun eta asanblearismoa produkzio eta kontsumoan

Can Bofilleko proiektuak  erreferentzi bezala hartzen ditu AMAP deiturikoak – Baserritar 
nekazaritzaren jarraipenaren aldeko elkartea- eta Estatu Batuetako CSA –
komunitatearentzako nekazaritza sostengarria- , non kontsumitzaile eta ekoizleen arteko 
harreman eredu berriak dituen helburu.

PACA kontsumo zirkuitu motzen sorreran oinarritzen da, produkzio agroekologikoan, 
kontsumitzaile eta ekoizleen arteko erantzukidetasunean, bitartekaririk ez izatean eta 
parte hartzen dugunon aldetik alternatibak bilatzeko bidean eginiko saiakeren ondoren era 
asanblearioan harturiko erabakietan. 

Mobilizazio eta borroka ezberdinetan inplikazioa

Urte hauetan zehar Can Bofill elkargune izan da Baix Llobregaten  izan diren hainbat 
borroketan parte hartu duten entitate eta pertsonentzat. Espazio ireki bat izan da formazio 
jardunaldiak egin zitezen, kolektiboen batzar leku izan zedin, afari herrikoiak ospatzen eta 
era berean  beraien inplikazioa eta babesa eskaini die hala nola Collserolaren Defentsaren 
Aldeko Plataforma Zibikoa, Delta Salba dezagun Koordinadora (Delta Bizirik), zaborren 
tratamendu instalazioen aurkako mobilizazioetan (errausgailu eta zabortegiak), 
Eurovegas-en aurkako borroka eta Caufec planaren aurkako mobilizazio eta plan honen 
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aurkakoek jasandako errepresioaren aurrean sorturiko elkartasuna mugimenduarekin Ni 
Muts ni a la gàbia deitua (Ez ixilik ezta kaiolan ere).

Gogoeta, akzio eta elkargune hau bultzatu nahi dugu eta pauso bat gehiago eman. 
Espazio komunitario bilakatuko dugu entitate eta mugimendu sozialek  aktibitate, ekitaldi, 
jardunaldi eta formazioetarako lekua izan dezaten espazio fisikoa egokituz. 

Zure babesa behar dugu jabetza kolektiboa lortzeko

Salerosketa konpromiso bat sinatua dugu jabeekin eta finantzaketa bilatzen ari gara 
erosketa eta birgaitzeari aurre egin ahal izateko.

Finka, Coop57ri eros dezan proposatu diogu, entitate eta mugimendu sozial ezberdinen 
jabetza kolektibo bat bideratzeko eta era berean birgaitzea finantzatzeko. Lehen aldia da 
Coop57 proiektuak bultzatzeko finka bat erostea planteatzen duena eta hori dela eta zuen 
babesa eskatzen dugu.

Can Bofill merkatutik atera nahi dugu eta espazio kolektibo bat eraiki espekulazioaren 
aurrean blindatuz. Can Bofill ezingo da inoiz saldu, jabetza beti kolektiboa izango da. 
Collserola erdian espekulazioaren aurkako erresistentzia eta alternatibak sortzeko espazio 
bat sendotu nahi dugu eta proiektu agroekologikoak garatzen jarraitu. 

Nola lagun gaitzakezue?

• Sozialki abalatuz. Horretarako beharrezkoa da zuen entitate edo kolektiboak 
atxikitako dokumentua sinatzea, non La Tartana proiektuari babesa ematen diozuen 
eta aditzera ematen duzuen Coop57k dituen printzipioetara atxikitzen dela. 

• Korreo hau berbidaliz zabalkundean lagun gaitzakeen edozein entitate eta 
kolektibori. 
 

Bidali hurrengo inprimaki hau latartana@canbofill.coop helbidera

Proiektua jarraitu nahi baduzu, joan http://canbofill.coop helbidera


eta harpidetu posta zerrendan
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TARTANA ELKARTEA BABESTEKO DOKUMENTUA 

 Guk ……………………………………………………………….. (Entitate/kolektiboak), 

helbidea………………………………….……………………………………………………duena,

………………………………………………………………………..…….herrian, kontakturako 

e-maila …………………….…………………………………………………………….. TARTANA 

ELKARTEARI NIF ZENBAKIA G-67315507 duenak gure babes dokumentua helarazten 

dizuegu, bertako kideek Can Bofill jarrai dezaten agroekologiaren, autogestioaren eta 

asanblearismoaren irizpidepean gestionatzen jarrai dezaten.  

 Tartana elkartearen proiektua garatzen ari diren pertsonek nahikoa konfidantza 

merezi dute perpesktiba  komunitario,saretu eta sustraitua dagoen proiektu kooperatibo 

hau aurrera eramateko. 

 Can Bofill etorkizunean ere elkarleku izan dadin desio dugu, Collserolaren defentsa 

egiten duten entitate ekologistentzat, elikadura burujabearetzat,kooperatibismoarentzat 

eta entitate eta mugimendu sozialentzat 

 Arrazoi hauek direla eta gure abal soziala ematen diogu Can Bofillen erosketa 

proiektuari, gure ustez Coop57ren printzipio eta ikuspegiekin bat etortzen baita. 

 

Sinatua, ordezkariak 

DATU PERTSONALEN BABESA. EBko Erregelamenduaren arabera 2016/676 (Datuen Babeserako Araudi Orokorra) jakinarazten dugu datuak tratatu egingo direla aipatutako 
bermea ezartzeko eta kooperatibarekin harremanak kudeatzeko, kontratu bat eta legezko betebeharrak betetzea. Datuak bat datozen araudian ezarritako epean mantenduko 
dira. Zure sarbide, zuzenketa, ezabatze, datuen eramangarritasun, mugapen, oposizio eta ezeztapen-baimenen eskubideak erabili ahal izango dituzu, COOP57, S.C.C.L 
tratamenduaren ardurapean, C / PREMIA 15 BAIXOS 08014 BARCELONA. Datuak babesteko agintarien aurrean erreklamazioa egiteko eskubidea dute. Informazio gehiago 
www.coop57.coop helbidean
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